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 شكر وتقدير

بسم اهللا والصالة والسالم على خير خلق اهللا سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلـى             
  ..من اتبع هداه إلى يوم الدين

  

ِ��ِ����	ِ
������ ِ� ِ���ِ�  

  
 )ِعرفَيالَِّذ اللَّهَءاينمِمواْن كُنالَِّذم وأُين الْواْوتد ِعلمٍتاجر 

اللَّو ِبريلُونَ خعما تِبمه           (  
  

  

  



الحمد هللا حمد الشاكرين وبتوفيق من اهللا وفضله المتفضل على جميع خلقـه أنجـزت هـذه                   
حـسن  / األستاذ الـدكتور  لرسالة، وتقديراً مني لذوي الفضل أقدم شكري وتقديري إلى العالم الجليل            ا

بجامعـة  – أستاذ تكنولوجيا التعليم غير المتفرغ، وعميد كلية التربية النوعيـة سـابقاً   حسيني جـامع  
لى ما قدمه لي    وع،اإلسكندرية على رعايته وإشرافه على هذا البحث، فكان نعم الموجه، ونعم المربي             

من نصائح وتوجيهات وإرشادات ذات قيمة مما ساهم في إثراء هذه الرسالة فأسأل اهللا العلي القدير أن                 
 العلمي علينا ويـدوم     ميزان حسناته وأن يديم فيض عطائه     يجزيه عنى خير الجزاء ويجعل عمله في        

  .عليه الصحة والعافية

  أمل عبد الفتاح سويدان/ الدكتوراألستاذ   كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى 

 جامعة القاهرة على ما قدمت من توجيهات        –أستاذ تكنولوجيا التعليم، ووكيلة معهد الدراسات التربوية        
،فجعل اهللا هذا    أثناء دراستي  وآراء أثرت بها رسالتي وتذليلها كافة العقبات والصعوبات التي واجهتني         

  .ي وعن كل طالبها الخير الكثيروأن يجزيها عن،العمل في ميزان حسناتها 

 األستاذ المساعد بقـسم المنـاهج       إيمان أحمد هريدي  / للدكتوره     وكل التقدير واالعتزاز والشكر     
 جامعة القاهرة على رحابة صدرها وطول صبرها رغـم          –وطرق التدريس معهد الدراسات التربوية      

 ،إليهتفي إخراج هذه الرسالة إلى مـا وصـل         الفضل الكبير    فهااوإشركثر أسئلتي لها فكان لتوجيهاتها      
 وعناصر البحث فصالً فصالً بل كلمة كلمـة،         ،وكذلك على حرصها على دقائق األمور في األسلوب       

  . جعل اهللا جهدها في ميزان حسناتها

  .البحث ألدوات السادة المحكمين     كما أحب أن أشكر كل من أسهم في إتمام هذا البحث وأخص 

بما  بشكل عام ومعهد الدراسات التربوية بشكل خاص         مقام جامعة القاهرة  وصول إلى         والشكر م 
 حيث تعلمـت فيهـا      ؛لما شكلت الجزء األكبر في حياتي     ، وكذلك الموظفين ، ومفكرين، علماءفيها من   

كيفية طلب العلم النافع وأسس البحث العلمي  واستثمار الوقـت فـي المكتبـة والنـدوات العلميـة                    
فكم كنت فخورا طيلة دراستي بأني أحد طالب جامعة القاهرة منـذ            ، والمؤتمرات العالمية  والسمنارات

  .   م حتى اليوم٢٠٠٤التحاقي بقاعاتها الدراسي من العام 

وعلـى  ،الملحقية الثقافية بالقاهرة   لمقام وزارة التعليم العالي ممثال في             وال أنسى الشكر والتقدير   
رفي الدراسي وزمالئه األفاضل لرعايتها وإشرافها علي طيلة دراسـتي           الثقافي ومش  المستشاررأسها  

  .وتواصلها مع جامعة القاهرة فأدام اهللا بينهم المودة واالحترام ونفع بهم  كافة الطالب



وانه ليشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى لجنة الحكم والمناقشة المتمثلـة فـي العـالم                  
 أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد معهد الدراسات التربوية        مصطفى عبدالسميع /تور  األستاذ الدك الفاضل  

  .على قبوله مناقشة وتقويم هذه الرسالة رغم مهامه ومسئولياته الكبيرة، سابقا بجامعة القاهرة

 استاذ تكنولوجيا التعليم ورئيس قـسم       زينب محمد أمين  /سعادة األستاذ الدكتور    والشكر موصول إلى    
وجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا لقبولها مناقشة الرسالة وتحملها عناء السفر فلهـا               تكنول

  .مني جل الشكر والتقدير

وإن كنت قـد  ، فأن كنت قد أصبت فمن اهللا     ،وفي الختام اسأل اهللا أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم         
  . وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا، أخطأت فمني ومن الشيطان
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  ...................................................................ة بيشةبمحافظ
٢٥٣  

ــة بمحا    ١٤ ــة االبتدائي ــدارس المرحل ــى م ــث إل ــه الباح ــاب توجي ــة خط فظ
  ........................................................................بيشة

٢٥٤  

  ٢٥٦  ..................................إفادة تطبيق وإنهاء مهمة الباحث من المدارس  ١٥
 

 

 الفصل األول
 

  اإلطار العام للبحث

  مقدمة 

  مشكلة البحث 



  تساؤالت البحث

  أهداف البحث 

 همية البحث أ

  مصطلحات البحث 

  متغيرات البحث 

  منهج البحث 

  حدود البحث 

  عينة البحث 

  التصميم التجريبي للبحث 

  أدوات البحث 

  إجراءات البحث 

  

 الفصل األول
  اإلطار العام للبحث

  :مقدمة

 علىملنا املعاصر؛ مما يفرضخاصة يف التعلم اإللكتروين من أبرز مسات عا، ر اهلائل يف تقنيات التعليميعد التطو

التقانات يف عملييت املتخصصني والباحثني يف جمال تكنولوجيا التعليم وضع اخلطط واإلستراتيجيات املناسبة لتوظيف هذه 

العمل على االستفادة منها بأقصى صورة ممكنة، ويتحقق ذلك بالتصميم التعليمي ملصادر التعلم اإللكتروين التعليم والتعلم، و

  .املشتقة من نظريات التعلمس على املبادئ املؤس

يف ظل طبيعة العصر الذي نعيش فيه، والذي مسى بعصر ثورة االتصاالت، وما يرتبط بذلك من تقدم مل تعرفه البشرية 

 من قبل يف جمال مستحدثات تكنولوجيا التعليم، أصبح استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم أمراً بالغ األمهية؛ من أجل حتسني

استراتيجيات التعليم خصوصاً يف ظل ازدحام املناهج التعليمية باملوضوعات املتعددة اليت متيزت ا نظم املعرفة واليت تفرضها 

  )١(.ظروف احلياة

                                                           

فاعلية استخدام برجميات تعليمية على التفكري البصري والتحصيل يف تكنولوجيا املعلومات لدى طالبات الصف ).٢٠٠٦(حسن رحبي مهدي ) ١

 .٢ص،  كلية التربية، اجلامعة اإلسالمية بغزة،غري منشورة،رسالة ماجستري، احلادي عشر



لم تعد فمل تعد املعرفة ثابتة، بل متطورة، ومتغرية، ومتضاعفة مع مرور الوقت؛  يف عصر االنفجار املعريف، 

التعليم كافية إلكساب املتعلمني املهارات، والقدرات املعرفية املطلوبة هلذا العصر؛ ومن مث فإن التعلم ق التقليدية يف ائالطر

اإللكتروين أصبح بوابة اتمعات واحلكومات للولوج إىل عامل املعرفة الذي يتميز مبصادره املعرفية املتعددة واملتنوعة 

 التعلم  برامجياناً أخرى؛ وهذا ما دفع املؤسسات التعليمية إىل استخدامواملتكاملة، واملترادفة أحياناً، واملتفاعلة أح

اإللكتروين، وتبنيه واعتباره هدفاً قومياً، تسعى للوصول إليه وحتقيقه وفقاً للمعايري العاملية لتحقيق أكرب قدر من الفائدة 

  .)2(املرجوة منه

ليه أصبح ضرورة من ضروريات التنمية ألي بلد من بلدان أوضح حممد عبد اهللا البيلي وآخرون أنّ إعداد املعلم وتأه

واليت جتعل منه متخصصاً يف جماالت ، العامل، ويتطلب هذه اإلعداد تدريب املعلم مهنياً من حيث اكتسابه املهارات التدريسية

، تلف املستوياتومهارات التعامل مع الطلبة من خم، وضبطه، ومهارات التفاعل الصفي، التعليم كمهارات إعداد الدرس

هذا باإلضافة إىل إعداده األكادميي من حيث تزويده باحلقائق، واملعارف  والتقومي، ومهارات حفز الطلبة، ومهارات القياس،

  .اليت تشكل حمتويات عملية التدريسالعلمية الالزمة يف أحد امليادين املعرفية 

ام الدولة، والوزارة جتد دعما ميكنها من مواكبة التقدم العلمي  التعليم يف اململكة العربية السعودية حيظى بعناية واهتم

  . والتقين يف جمال التعليم العام

ويهدف إىل ، يتمثل ذلك الدعم يف إقرار مشروع امللك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يعد نوعيا

 رئيسية، متمثلة يف تطوير املناهج التعليمية، وإعادة تأهيل املعلمني، النهوض بالتعليم العام علمياً وتقنياً من خالل أربعة برامج

  .وحتسني البيئة التعليمية، وتعزيز النشاط غري الصفي

،والتيتشملرباجمالتدريبالتيتؤهلهموتعللمعلمنيهلذاتسعىاململكةالعربيةالسعوديةإلىبذلعديدمناجلهودفيسبيلتحقيقالتنميةاملهنية

 حيثتقدملهم، يةالتدريسدمهلممارسةاملهام

العربية طالععلىاملستجداتفياااللتربوي؛كماأكدتوثيقةالتعليمباململكةالأثناءاخلدمةماميكنهممنممارسةأعماهلمبنجاحوافي

، بالدوراتالتدريبيةوالرباجملترسيخاخلرباتوكسباملعلوماتاجلديدة خاصاً علىإعطاءاجلهاتالتعليميةاهتماماًالسعودية 

. اإلنتاجيةاملدارسفيجميعاملراحلوحتقيقأعلىمستوياتمعلمني ومعلماتلبشريةمندفزيادةإنتاجيةالقوىا

)٣(
  

                                                           

مؤمتر دور التعلم شتقة من نظريات التعلم وتطبيقاا التعليمية، مبادئ تصميم املقررات اإللكترونية امل). ٢٠١٠(السيد عبد املويل أبو خطوة ) ١

 .٣، جامعة البحرين، صمركز زين للتعلم اإللكتروين، اإللكتروين يف تعزيز جمتمعات املعرفة

 .٣٦ ،ص دار البيان:اضـالري؛ ٤ ،طسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية) . ١٩٩٦ (وزارةالمعارف) ١



عديد من الدراسات اليت أكدت على أمهية تدريب املعلمني على استخدام تكنولوجيا التعليم ومنها دراسة هناك 

ليلي (ودراسة ،)٤(االتصالاليت هدفت إىل تدريب املعلمني على مهارات املعلوماتية و) ٢٠٠٥، مأسامة حممد عبد السال(

 )٥(أكدت على فعالية برنامج تدرييب للمعلمات يف أثناء اخلدمة على بعض أمناط تكنولوجيا التعليم بدولة قطر) ٢٠٠٢البنعلي، 

  .)٦(اليت أكدت على تنمية املهارات التكنولوجية لعضو تدريس جامعة قناة السويس) ٢٠٠٧طارق علي حسن، (ودراسة 

علىأمهية تدريب فريق املدرسة ككل على استخدام )٧(.)Ralf, et al., 2000 ("رالف"كما أكدت دراسة 

التكنولوجيا يف التعليم، وانعكاس ذلك على خلق جمتمع تعليمي متعاون، وزيادة مشاركة الطالب وتفاعلهم مع املعلم يف أثناء 

  .يا يف التعليمالشرح على استخدام التكنولوج

 وتعلم اجيايب لمعلملتحقيق تربيةفاعلةل، وتنمية مهارات، وقيم مهنية إضافةمعارفلية تستهدف عمالتنمية املهنية للمعلم 

 .)٨(لدي املتعلمني

شترك فيها املعلم دف زيادة معلوماته ي احللقات الدراسية والنشاطات التدريسية اليت بالتنمية املهنية أيضاًيقصد و

  .)٩(ته وحل مشكالته اليت متكنه من املسامهة يف حتسني العملية التعليميةوتطوير قدراته لتحقيق تقدمه املهين ورفع كفاي

  :)١٠(وحتقق التنمية املهنية للمعلم جمموعة من األهداف أمهها

 .ةيالربط بين النظرية والتطبيق في المجاالت التعليم .١

 تنمية مهارات توظيف تقنيات التعليم المعاصرة واستخدامها في إيصال المعلومة  .٢

                                                           

فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط المتعددة لتنمية مهارات المعلوماتية ). ٢٠٠٥ (السالمأسامة محمد عبد) ٢

معهد ،غير منشورة ،رسالة دكتوراه،  واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى المعلمينتواالتصاال

  . التربوية جامعة القاهرةالدراسات

رسالة يب للمعلمات يف أثناء اخلدمة على بعض أمناط تكنولوجيا التعليم بدولة قطر، برجمية تدري). ٢٠٠٢ (ليلي علي فارس عبد الرمحن البنعلي)٣

  .جامعة عني مشس، كلية التربية، ماجستري غري منشورة

برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات المهنية في مجال تكنولوجيا التعليم لمساعدي ). ٢٠٠٧ (طارق علي حسن) ٤

 معهد الدراسات،رسالة دكتوراه، ن بجامعة قناة السويسأعضاء هيئة التدريس غير المتخصصي

 .،جامعة القاهرة،التربوية
7
) Ralf, W. S., Donna, M. R., Susie, B. A., Pat, M. and Kim A.: Training a School Team to 

Integrate Technology Meaning fully into the curriculum: Effects on 
student participation, Journal of Technology and Teacher Education, 
(15)1. 

  .٣٧عامل الكتب، ص: ؛ بريوت٢،طمعجم املصطلحات املعرفة يف املناهج وطرق التدريس). ٢٠٠٠ (وعلي اجلمل،أمحد حسني اللقاين)١

  :، متاح على اإلنترنتزاد املعلم الناجح). ٢٠٠٧(عذراء العراك )٢
3105=t?php.showthread/forum/com.alkaldi.www://http.  

  .٧٩، صدارالكتاب اجلديد: ؛ ليبيا٢ ط،التوجيه الفين والتربوي).٢٠٠٠(حممد مصطفى زيدان،  أمحد علي الفنيش)٣



 . بشكل فاعلللمتعلم

 تمكين المعلم من مهارات استخدام مصادر المعلومات والبحث عن كل ما هو جديد  .٣

 .ومتطور

 .المساهمة بشكل فاعل في معالجة القضايا التعليمية بأسلوب علمي ومتطور .٤

 . المساهمة في تكوين مجتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمع .٥

 لتحقيق ؛ تطبيقهاالتعليم والتعلم والعمل علىظريات مواكبة المستجدات في مجال ن .٦

 .الفعالية في التعلم

 .مواكبة المستجدات في مجال التخصص وتطبيق كل ما هو جديد ومستجد .٧

  . أساليب التعلم الذاتيمدى الحياة واالعتماد علىترسيخ مبدأ التعلم المستمر والتعلم  .٨

 .يد بهاتعميق االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم والتعلم والتق .٩

 .تطوير كفايات ومهارات التقييم بأنواعها وخصوصا مهارات التقييم الذاتي .١٠

٢٠٠١Eא	�����،�Fعديد من الدراسات التنمية املهنية ومنها دراسة تناولت 
النمو املهين الذايت " دراسة بعنوان )11 (

 حيث مت . النمو املهين ألساتذة اجلامعاتع واق، وهدفت الدراسة إىل تعرف"ةألساتذة اجلامعات الفلسطينية يف حمافظات غز

جمال الدورات والورش التدريبية يف طرق التدريس، : بناء استبانة تتكون من جزأين أساسيني، يضم األول حمورين أساسيني مها

حيث ؛لمي ونوعه وجمال يتعلق بأساليب النمو املهين الذايت يف النواحي األكادميية، أما اجلزء الثاين فيتعلق بكلمة اإلنتاج الع

  :، وكانت من أهم النتائجأستاذ) ١٠٠( على عينة مكونة من طبقت

 . تدين مستوى النمو املهين الذايت ألساتذة اجلامعات يف ااالت املذكورة -

  . تدين اإلنتاج العلمي للعينة يف جمال البحث العلمي -

ريبية للمعلمني املتميزين يف مدارس  االحتياجات التدتعرف واليت هدفت إىل )12 ()٢٠٠٣الكندي، (ودراسة 

التعليم الثانوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانة ضمت 
                                                           

 .٢، ع٩، ججملة اجلامعة اإلسالمية: ت الفلسطينية يف حمافظة غزة، غزةالنمو املهين الذايت ألساتذة اجلامعا). ٢٠٠١(مجال عبد ربه الزعانني ) ١

االحتياجات التدريبية للمعلمني األوائل مبدارس التعليم الثانوي العام بسلطنة عمان من وجهة نظرهم ووجهة ). ٢٠٠٣(ناصر بن صاحل الكندي ) ٢

 .وسجامعة امللك قاب: ، مسقطرسالة ماجسترينظر املشرفني التربويني، 



تدريس، النمو املهين للمعلم، ومهارات القياس والتقومي التربوي، وشئون الطلبة، وتطوير املناهج وطرائق ال: (جماالت هي) ٧(

، وخلصت )واكتساب املهارات اإلدارية والفنية، وتصميم الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، واالتصال باتمع احمللي

تطوير املناهج وطرائق : (النتائج إىل أن أهم االحتياجات التدريبية من وجهة نظر املعلمني جاءت مرتبة تنازلياً كالتايل

لمعلم، ومهارات القياس والتقومي، وتصميم الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، واكتساب املهارات التدريس، والنمو املهين ل

  ).اإلدارية والفنية

 معلم اللغة العربية بل كانت هناك توصيات ومؤمترات بتنمية حاجاته وكفاياته  أنظار اخلرباء والتربويون عنغفل تومل

  .)١٣(فادة من تكنولوجيا التعليم يف حتقيق رسالته الساميةواال، ر التكنولوجيكبة هذا العصاملهنية يف التدريس ملوا

، )١٤()٢٠٠٣ هريدي، أمحدإميان : (من الدراسات اليت تناولت تدريب معلم اللغة العربية وتنميته مهنياَ دراسة كال من

  .)١٦()٢٠٠٦، يعبدالرحيم عبد اهلاد(ودراسة ، )١٥()٢٠٠٤حممد رفعت حسنني، (ودراسة 

داد أمهية تعليم اللغة العربية، وتعلمها بسبب تأثريها يف تعليم بقيةاملواد الدراسية األخرى، إذ يصعب بدون إتقان تز

  .مهاراا األساسية، إحراز التقدماملطلوب يف هذه املواد والسيطرة عليها

 ويسر، ذلك أناملعلم يعد  املعلومات إىل تالميذه بسهولةإكسابلذلك البد منوجود املعلم الكفء الذي يعمل على 
ويرجع . عامالً رئيساً يف عملية التعليم، وعلى كفاءته ومدى قدرته وفاعليته تعتمدخمرجات النظام التربوي اعتماداً كبرياً

االهتمام بقضية إعداد معلم اللغةالعربية بصفة خاصة إىل ما يشهده عصرنا احلاضر من تغريات وتطورات معرفية وعلميةوتقنية 
وتكمن أمهية معلم اللغةالعربية يف املرحلة االبتدائية فيالدوراملناط به فهو . صبح العصر احلايل يعرف بعصر التفجر املعريفحىت أ

                                                           

  :الرجوع إلى ) ١

 .٢/٢٠٠٥sa.edu.kku.www /٢٢-٢٠،أبها  ،جامعة الملك خالد: ندوة للغات في عصر العولمة •

. ١٠/٢٠٠٢ /٣٠-٢٩،القاهرة ،المؤتمر السنوي السابع :  العرب لرعاية اللغة العربيةلسانجمعية  •
ws.alarabiyah.www 

تقانات التعليم في المدرسة ). ٢٠٠٥(مصطفي عبد السميع محمد: أمل عبد الفتاح سويدان وآخرون ؛ تحرير  •

 . ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة  مقدمات أساسية للطالب المعلم–العربية

 اللغة العربية للناطقني بغريها من األطفال يف مصر يف ضوء الكفايات الالزمة برنامج مقترح لتدريب معلمي). ٢٠٠٣ (حممد هريديأمحد إميان ) ٢
  .ث التربويةمعهد الدراسات والبحو، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، هلم

جتهن التدريبية  فعالية برنامج تدرييب لتنمية الكفايات املهنية الالزمة ملعلمات مدارس الفصل الواحد يف ضوء حا).٢٠٠٤ ( حسننيحممد رفعت) ٣

  . معهد الدراسات التربوية،جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، لتدريس اللغة العربية
 برنامج تدرييب مقترح ملعلمي اللغة العربية للطالب الفائقني يف املرحلة املتوسطة يف ضوء ).٢٠٠٦ (م عبد الرحيي عبد اهلادمعبد الرحي) ٤

  . الدراسات التربويةمعهد، جامعة القاهرة، الة دكتوراهرس، الكفايات الالزمة هلم بدولة الكويت



ميثل حجرالزاوية يف النظام التربوي، ولذا ينبغي أن يكون إعداده سليماً لكي يقوم باملهامواملسئوليات امللقاة على عاتقة، 
 )١٧(.در على التفاعل،والتأثرياإلجيايب يف جمتمعه وبيئتهواملتمثلة يف إعداد جيل قا

صميم الربامج تكما أن االستناد إىل الفكر التربوي القائم على نظرية تربويه متكاملة يعترب من الضروريات عند 
رب ا، وكذلك نوع املعرفة املطلوب تزويد املتدبعني االعتبار مجيع األبعاد اليت تتضمن ، وذلك لألخذ التعليمية وتطويرها

  .فلسفة اتمع وطبيعة املتعلم

 يؤدي ما عليه وفق إمكاناته وقدراته  التربوية أن مجيع األفراد خيتلفون يف قدرام، وكل فرٍد ما تأكده الدراساتهذا
ق قدراته  حبيث يسري املتعلم وفأي التعلم الذايت، وتدعو هذه الدراسات إيل جعل عملية التعليم تعليماً فردياً،ةالفردي

  .)١٨(واستعداداته

من حيث طريقة تعد عملية إنتاج الربامج التعليمية االلكترونية شكل من أشكال تطوير طريقة التدريس التقليدية 
 املادة العلمية بواسطة هيم العلمية اردة وتعميق حمتوى املادة العلمية عن طريق تصوير املفاالعرض، وتبسيط حمتوى

 والتصوير وأعمال اجلرافيك، كما يعتمد تصميم املادة العلمية والتواصل والتقييم computerized simulationاحملاكاة
  .)19(على استخدام الوسائط املتعددة

وما يتصفون به من ،  املتعلمنيخصائصمع  الربامج التعليمية بطريقة مدروسة تتفق تصميمحاجة إيل   هناك 
 التعليمية األهداف حتقيق يف وتراعي الفروق الفردية، وتساعدهم ،هات واجتا،وميول،  وقدراتات،وذكاء، استعدادات

  .)20( وتكلفة،وجهد، قل وقتأاملنشودة يف 
هذا وقد .  وفق قدراته واستعداداته والذي يسري فيه كل متعلٍمم الذايت التعليمي أحد أساليب تنفيذ التعل املديولُدويع

محادة  (دراسةُمنها والكفايات املراد حتقيقها، والتعليمية يف تنمية املهارات كثري من البحوث على أمهية املديوالت الاتفقت 
حممد املهدي (ودراسة ،)٢٣()٢٠٠١جناح النعيمي،(دراسةُوكذلك ، )٢٢()٢٠٠٢دعاء درويش، (ودراسة )٢١()٢٠٠٢مسعود، 

  .)٢٥()٢٠١٠منال طاهر،  (ودراسةُ،)٢٤()٢٠٠٤عبد الرمحن، 

                                                           

، تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف احللقة األخرية من التعليم األساسي يف ضوءالكفايات التخصصية الالزمة هلم). ٢٠٠٨ (حممد عبد اهللا معيض) ١
 .٢٠٠٨،اليمن، جامعة صنعاء،رسالة ماجستري 

، "فعالية برنامج مقترح يف تنمية كفايات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي حمو األمية جبمهورية مصر العربية")٢٠٠٤ (أمحد مصطفي كامل عصر) ٢
  .٧ص ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه

الندوة العلمية  االجتماع القانوين أمنوذجاً، مقرر علم: حنو منوذج تطبيقي إلنتاج املقررات اجلامعية إلكترونياً). ٢٠٠٨(مهدي حممد القصاص ) ٣

 .٤، علم االجتماع بني متطلبات اجلودة والواقع االجتماعي، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، صالسنوية الرابعة

جامعة النجاح : ، فلسطنيمؤمتر العملية التعليمية يف عصر اإلنترنتدور املعلم يف عصر اإلنترنت، ). ٢٠٠١ (البلوىنائلة سلمان عوض ) ١
 .مايو١٠ -٩من ، الوطنية

فاعلية وحدة تعليمية حول المعلوماتية في تنمية مفاهيم تكنولوجيا المعلومات ومهارات ). ٢٠٠٢(حمادة مسعود ) ٢

، كلية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورةالتعامل مع المستحدثات التكنولوجية لدى الطالب المعلمين

  .جامعة األزهر

برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير الناقد وكفايات تدريسها في مادة الجغرافيا لدى ). ٢٠٠٢(محمد درويش دعاء ) ٣

  .، كلية البنات، جامعة عين شمسرسالة دكتوراه غير منشورةالطالبات المعلمات، 



ياً يف ضوء  ملعلمي اللغة العربيةقائم على املديوالتلتنميتهم مهن تعليمي تدرييب الكتروينمج توفري برنامن األمهية مبكانلذا 

  .حاجام التكنولوجية

  :اإلحساس باملشكلة

  :مت اإلحساس باملشكلة من خالل

يب تـدر (من خالل إطالع الباحث على الدراسات واألدبيات السابقة واملرتبطة مبجال الدراسـة             : الدراسات السابقة  -١

وجد أن هذه الدراسات أمجعت على أمهية تدريب املعلمني يف          )  أثناء اخلدمة على استخدام تكنولوجيا التعليم       يف املعلمني

مـنرية  (، ومن هذه الدراسات دراسة    جمال تكنولوجيا التعليم، ودور التدريب الفعال يف حتسني أداء املعلمني بصفة عامة           

دين يف استخدام تكنولوجيا التعليم بصفة عامة، ومستحدثات تكنولوجيـا          واليت أشارت إىل وجود ت    ) ٢٠٠٨احلسيين،

 .التعليم خاصة يف املدارس

وألنـه احملـرك    ؛ألن معلم اللغة العربية يعد من أهم عناصر العملية التعليمية           نظرا  :  من خالل خربة الباحث الشخصية     -٢

حها من خالل يئة اجلو املناسب للتعلم وتوجيه وإرشاد  ومن مث يسهم يف جنا،الرئيس لكل من مكونات العملية التعليمية

آن الكرمي  ألنه معلم لغة القر    .فحسب بل موجهاً وقائداً   الطالب يف املواقف التعليمية املختلفة فهو ليس ملقناً للمعلومات          

اللغـة  اء معلـم   أدىتدين مـستو  خدمته بالتعليم ملدة سبع سـنوات   أثناءيف  وقد الحظ الباحث    اليت تكفل اهللا حبفظها،     

مهارات تكنولوجيا التعليم واستخدام الوسائل التعليمية املتنوعة والحظ        توظيف   فيما يتعلق ب   خاصةً،داخل الفصل   العربية

 ومـصادر  ،وعدم االستفادة من معامل احلاسب اآليلقصوراً كبرياً يف توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الفصل الدراسي،     

 أي برامج تدريبية ملعلمي اللغة العربية أثناء اخلدمة يف كيفية إنتاج أو استخدام              درة وقلة وكذلك ن ، توفرها رغم   ،التعلم

 .دفع الباحث للقيام ذا البحثوهذا ما،تكنولوجيا التعليم 

بية  اللغة العربيةباملرحلة االبتدائيةباململكة العرمعلمأجرى الباحث دراسةَ استطالعية لتعرف حاجة :االستكشافية الدراسة   -٣

 اليت تفعل وتيسر أدائه يف التعلـيم، وحاجتـه إىل           تكنولوجيا التعليم  إىل تنمية مهارته وقدراته يف التعامل مع         السعودية

                                                                                                                                                                                     

ية الوصول إلى اإلنترنت أثر تقديم برامج الكمبيوتر متعدد الوسائط المصحوبة بإمكان). ٢٠٠١(نجاح محمد النعيمي ) ٤

على مستوى المعلوماتية لدى الطالب المعلمين ذوي مصدر الضبط الخارجي والداخلي وتحصيلهم في 

  .، جامعة عين شمس، كلية البناتبحث مقدم لمؤتمر المدرسة االلكترونيةمجال تقنيات التعليم، 

لنوعية مبيت غمر وأدائهم ة الوسائط على حتصيل الطالب بكلية التربية اأثر استخدام املوديوالت متعدد).٢٠٠٤(حممد املهدي عبد الرمحن ) ٥

  .، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة رسالة ماجستري،املهاري

) اإلنترنت(تصميم برنامج تدريبي لتنمية مهارات استخدام الشبكة الدولية للمعلومات ).٢٠١٠ ( سكتاويمنال طاهر) ٦

قد لدى أعضاء الهيئة المعاونة بكليات التربية للبنات في المملكة العربية وأثره على التفكير النا

  .القاهرة جامعة معهد الدراسات التربوية،، دكتوراهرسالة ، السعودية



ـدف  االستطالعية  ، وهذا ما ظهر للباحث خالل تطبيق الدراسة         تكنولوجيا التعليم التدريب على استخدام وتوظيف     

 قام الباحث استخدام تكنولوجيا التعليم، حيث للتدريب حنو  العربية السعوديةاالبتدائيةباململكةتعرف رأي معلم املدارس 

حول مدى تـوافر  ،معلماً من معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية مبحافظة بيشة        ) ٢٢(بإجراء دراسة استطالعية مشلت   

ملحق م هلذه الدورات التدريبية،  ودورها يف التدريس ومدى حاجا    ، جمال استخدام تكنولوجيا التعليم    تدريبات خاصة يف  

  : وكانت النتائج كما يلي)١(

 .من املعلمني أن استخدام تكنولوجيا التعليم يف التدريس له األثر اجليد والفعال على حتصيل التالميذ% ٩١أفاد  -

ا ووسائلها من املعلمني مل يتلقوا تدريباً كافيا أثناء اخلدمة على استخدام تكنولوجيا التعليم وأدوا% ١٠٠أن  -

جهاز عرض (بل لديهم بعض األساسيات التدريبية على الوسائل التعليمية القدمية ، وأجهزا املتوفرة باملدارس

 . أثناء دراستهم مرحلة البكالوريوس يف اجلامعاتيف اليت تلقوها ) وجهاز عرض الصور املعتمة،الشفافيات

 وذلك حىت ؛م املعرفية واألدائية اخلاصة بتكنولوجيا التعليممن املعلمني أم يف حاجة لتنمية كفايا% ٨٦وذكر  -

 . يستخدموا داخل الصف الدراسي على قدر عايل من املعرفة مبا هو جديد لتطوير ثقافام ومهارام اليتايكونو

 هذه اخلربة ومتت) احلاسوب(من املعلمني لديهم اخلربة يف استخدام األجهزة والوسائل التعليمية احلديثة  % ١٣أما  -

عن طريق تعلمهم الذايت من خالل بعض الكتب واملنتدياتاليت قد ال تكون مراجع صحيحة خاضعة ملعايري إنتاج 

 .عليم يف تعليم التالميذ باملدارس تكنولوجيا التمواستخدا

حيـث الحـظ     )وذج برامج التدريب مبحافظة بيشة    مرفق من (نوع تلك الربامج  تعرف  و: االطالع على برامج التدريب    -٤

 وكذلك عدم التركيز على اجلوانب التكنولوجية واجلانب        ،الربامج اليت ال تتجاوز الثالثة األيام      فترة تطبيق    قصرالباحث  

  ).٢(ملحق ، خاصة مهارات استخدام تكنولوجيا التعليماملهاري 

، ية السعودية وتنميتهم مهنياًلذا توصل الباحث مما سبق إىل ضرورة االهتمام مبعلمي اللغة العربية باململكة العرب

وذلك بإعداد برنامج الكتروين تدرييب قائم ، أثناء اخلدمة، بالوقوف على حاجام التكنولوجيةيف وتدريبهم التدريب املناسب 

  .تعلى املديوال

  : البحثأسئلة

  : الرئيس يف البحث كما يليالسؤاليف ضوء ما سبق ميكن صياغة 

وأثره على لتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية يف ضوء حاجاته ما فاعلية برنامج الكتروين ل

  .باململكة العربية السعودية ؟ حنو التنمية املهنية واالجتاهالتحصيل واملهارات 



 : األتيه الرئيس األسئلة الفرعية السؤالويتفرع عن هذا 

 .ائية باململكة العربية السعودية؟ية باملرحلة االبتدما احلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم اللغة العرب .١

 .؟دى توافر احلاجات التكنولوجية لدى معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية ما م .٢

 .؟لوجيةدائية يف ضوء حاجاته التكنو للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتلكتروينما الربنامج اإل .٣

 :اإللكتروين املقترح يف تنميةما فاعلية الربنامج  .٤

 .املعريف للمعلم يف اال التكنولوجي؟التحصيل   .أ 

 .األداء املهاري للمعلم يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف جمال تدريس اللغة العربية؟  .ب 

  .االجتاه حنو التنمية املهنية؟  .ج 

  

  

  : أهداف البحث

  :ا يلي إىل حتقيق ماحلايلهدف البحث ي

 . ملعلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعوديةقائمة باحلاجات التكنولوجيةحتديد  .١

 لديهم  ملعلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية       تعرف  مدى توافر احلاجات التكنولوجية        .٢

  .من وجهة نظرهم

 علـى   معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية الـسعودية        مهارات  تنمية  لكتروين ل إإعداد برنامج    .٣

  .تكنولوجيا التعليماستخدام 

 :اإللكترونيفي تنميةتعرف فاعلية الربنامج  .٤

 .املعريف للمعلم يف اال التكنولوجيالتحصيل   - أ

 .يس اللغة العربيةاألداء املهاري للمعلم يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف جمال تدر  - ب

 .االجتاه حنو التنمية املهنية  - ت

  

  : البحثأمهية 

  : يفقد يسهم البحث احلايل

  .تزويد اجلهات املختصة بتدريب املعلمني بقائمة احلاجات التدريبية يف جمال تكنولوجيا التعليم .١



  .ا التعليمجمال استخدام تكنولوجياالرتقاء مبهارات املعلمني املعرفية واألدائية والوجدانية يف  .٢

 .توظيف تكنولوجيا التعليم يف تطوير أداء معلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية .٣

  :البحثمصطلحات 

  :الفاعلية

  )٢٦(.مدى أثر عامل أو بعض العوامل املستقلة على عامل أو بعض العوامل التابعةتعرف بأا 

اكتساب وتنمية املهارات واملعارف الالزمة مفهوم يقصد به  بأاBarnes & Taylorويعرفها بارنيز وتايلور 
  )٢٧(.والسيطرة علي املواقف التعليمية ذات األهداف احملددة واكتساب اخلربات املختلفة لتحقيق النجاح بكفاءة وفعالية

  .اللغة العربيةواجتاه معلم على تنمية اإللكترونيأثر تطبيق الربنامج اً بأا إجرائيويعرفها الباحث 

  :Programالربنامج

ويلخص ،  املخطط العام الذي يوضع يف وقت سابق على عملييت التعليم والتدريس يف مرحلة من مراحل التعليم
كما يتضمن اخلربات ، أو سنة، قد تكون شهراً أو ستة أشهر، اليت تنظمها املدرسة خالل مدة معينة، اإلجراءات و املوضوعات

  )٢٨(.يتماشى مع سنوات منوهم وحاجام ومطالبهم اخلاصة ،  جيب أن يكتسبها املتعلم مترتبة ترتيباًاليت، التعليمية

  :Developmentالتنمية املهنية

الوسائالملنهجية وغري املنهجية اهلادفة إيل مساعدة املعلمني علي تعلممهارات جديدة، وتنمية  بأا تعريفالتنميةاملهنية
ملهنية، وطرق التدريس،واستكشاف مفاهيم متقدمة تتصل باحملتوى واملصادر والطرق لكفاءة قدارام يف املمارسات ا

  .)٢٩(العماللتدريسي

 إضافة معارف، ألداءمعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية وعمليةحتسني مستمرة ويعرفه الباحث إجرائياً بأا 
 .جيابيةإ وحتقيق نواتج تعلم لتالميذه، وقيم مهنية لتحقيق تربية فاعلة  التكنولوجيةهاراتاملوتنمية ،ومعلومات ومفاهيم جديدة 

  Attitude:االجتاه 

وذلك من حيث تأييد ،و موضوع معني ذي صبغة اجتماعية هو عبارة عن مفهوم يعرب عن حمصلة استجابات الفرد حن

  )٣٠(.الفرد هلذا املوضع أو معارضته له
                                                           

 .الدار المصرية اللبنانية: ، القاهرةمعجم المصطلحات التربوية والنفسية).٢٠٠٣ (زينب النجار،  حسن شحاته)١
2)L. R. Barnes & C. Shinn –Taylor (1988) : Theacher  competency  and the primary school 

curriculum : a survey of five school in north – east  England, British 
Educational Research  Association , Vol .14 , No.3 , P. 284 .     

، المعرفة في المناهج وطرق التدريسمصطلحات التربوية معجم ال). ٢٠٠٣( الجمل أحمدأحمد حسين اللقانى، على ) ١

  .٧٤عالم الكتب، ص : القاهرة

: ، متاح على اإلنترنتالتنمية المهنية للمعلم واالتجاهات المعاصرة). ٢٠١٠(نادية أمال شرقي )٣
710=id?thtml.article_show/arabic/net.illaf.diaedutrape://http  



سواء ،تساعده على اختاذ القرارات املناسبة،ثريا دينامكياً على استجابة الفردوهو حالة من االستعداد العقلي تولد تأ

 )٣١(.أكانت بالرفض أم اإلجياب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت

 من معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية البحثتنظيم من جمموعة اعتقادات لعينة : حيدده الباحث إجرائيا بأنه   
 معني حنو التنمية املهنية باململكة العربية السعودية، سواء كانت هذه االستجابات إجيابية أو سلبية، معربا عن لالستجابة بشكل؛

  .ذلك بالدرجة اليت حيصل عليها املعلم يف مقياس االجتاهات

  :متغريات البحث

  . لكتروينإبرنامج  : ة املتغريات املستقل

  :التابعة املتغريات 

 .احلاجات التكنولوجيةبط مبهارات استخدام التحصيل املعريف املرت .١

 .احلاجات التكنولوجيةاألداء املهاري ملهارات استخدام  .٢

  .التنمية املهنيةاالجتاه حنو  .٣

  :منهج البحث

  : على املنهجني التالينيبحث اليعتمد

 املتعلقة سابقة لوصف وحتليل البحوث والدراسات الالبحث؛يتم استخدام هذا املنهج فيو:  الوصفي التحليلياملنهج
 .مبتغريات الدراسة احلالية وعرض اجلانب النظري

 شبه  املنهج، ويستخدموهو املنهج الذي يستخدم ملعرفة أثر املتغري املستقل على املتغريات التابعة:التجرييبشبه املنهج 
 .البحث احلايل للكشف عن العالقة يبني متغرياتبحث الالتجرييب يف

  : حدود البحث

 .ية؛ نظرا ألا مكان عمل الباحث على حمافظة بيشة باململكة العربية السعودطبق البحث: ةحدود مكاني

 ـ٢٠١٢/ـه١٤٣٣  الدراسيالعام الفصل الثاين من يفطبق البحث : حدود زمنية

                                                                                                                                                                                     

 .١٣٢ر النهضة العربية، ص  دا:اهرةـ، الق التعلمونظريات التعليمةسيكولوجي).١٩٩٩ (جابر عبد الحميد جابر) ٢

المعرفة في المناهج وطرق معجم المصطلحات التربوية ). ٢٠٠٣( الجمل أحمدأحمد حسين اللقانى، على ) ٣

  .سابقمرجع ،،التدريس



ربية  على معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية بإدارة تعليم حمافظة بيشة باململكة العاقتصرالبحث: حدود بشرية

 .السعودية

  .تنمية احلاجات التكنولوجية: موضوعيةحدود 

  :عينة البحث

مت ، من معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية مبحافظة بيشة باململكة العربية السعودية) معلما٢٥ً(عينة البحث 

  .اختيارهم بالطريقة العشوائية 

  :التصميم التجرييب

، وقد تطلب ذلك استخدام التصميم التجرييب املعروف باسم التصميم ستخدم الباحث املنهج شبه التجرييبا

  .جمموعة واحدةالقبلي،البعدي باستخدام 

  

   التجرييب للبحث شبهالتصميم): ١(جدول رقم     

  بعديالتطبيقال  املعاجلة  قبليالتطبيقال  

  

   االختبار التحصيلي- ١  جمموعة جتريبية

   بطاقة املالحظة- ٢

   مقياس االجتاه- ٣

  ربنامج اإللكتروينال

   االختبار التحصيلي-١

   بطاقة املالحظة- ٢

   مقياس االجتاه- ٣

  

  : والقياس واملادة التجريبيةالبحثأدوات 

  أداة حبث
  ).من إعداد الباحث(ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية  الالزمة باحلاجات التكنولوجيةقائمة 

  أدوات قياس
 .)من إعداد الباحث(ف واملفاهيم ي لقياس املعاراختبار حتصيل .١

 .)من إعداد الباحث(مالحظة لقياس األداء واملهارات بطاقة  .٢

  ).من إعداد الباحث(مقياس اجتاه املعلمني حنو التنمية املهنية  .٣

  مادة التجريب
ة واالجتاه برنامج الكتروين للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية يف ضوء حاجاته التكنولوجي

  ).من إعداد الباحث(حنو التنمية 

  

  :البحثإجراءات 



  :  فيما يليالبحثإجراءاتتتمثل 

ائية ما احلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم اللغةالعربيةباملرحلة االبتد(صه لإلجابة عن السؤال األول والذي ن: أوالً

جع، ودوريات، وحبوث، ودراسات وثيقة الصلة الباحث باالطالع على مراقام ). ؟باململكة العربية السعودية

  مبوضوع الدراسة ومتغرياا وتشمل ما يتعلق بـ 

 التدريبية من جماالت تكنولوجيـا      .حتديد حاجات املعلمني  وخصائص معلم اللغة العربية اللغوية والتربوية         .أ 

 .التعليم

 .املرحلة االبتدائية بامللكة العربية السعودية .ب 

 .كنولوجيا التعليممعلم اللغة العربية وت  .ج 

 . التكنولوجية من خالل استبانهحتديد احلاجات  .د 

 .استنتاج قائمة احلاجات وحتكيمها  .ه 

  .وبذلك تتم اإلجابة عن السؤال األول

دى توافر احلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة مام(لإلجابة عن السؤال الثاين والذي نصه:ثانياً

  ).؟لكة العربية السعودية االبتدائية باملم

  :يتم رصد الواقع بتصنيف هذه القائمة إىل

 .معلومات نظرية عن املعرفة التكنولوجية  - أ

 .مهارات أدائية لتوظيف التكنولوجيا يف تدريس اللغة العربية - ب

تصميم اختبار لتعرف مدى متكن معلم اللغة العربية من املعرفة التكنولوجية يف ضوء قائمة احلاجات                .١

 .ة سابقاً والتحقق من صدقه وثباتهاحملكم

تصميم بطاقة مالحظة تشمل املهارات األدائية املتضمنة يف قائمة احلاجات والتحقق مـن صـدقها                .٢

 .وثباا

والتحقق من صـدقه    ،  اللغة العربية حنو التنمية املهنية     تصميم مقياس االجتاه لتعرف مدى اجتاه معلم       .٣

 .وثباته

 ).قبلي(اس االجتاه تطبيق االختبار و البطاقة ومقي .٤



  .استخالص النتائج .٥

دائية  للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتلكتروينما الربنامج اإل(لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه : ثالثاً

  ، قام الباحث بـ)يف ضوء حاجاته التكنولوجية؟

 .اليت مت حتديدهاقائمة احلاجات يف ضوء االلكتروين تصميم وإنتاج الربنامج   .أ 

، ء قائمـة احلاجـات    عرض الربنامج التدرييب على جموعة من اخلرباء واحملكمني إلبداء الرأي فيه يف ضو             .ب 

 .وإجراء التعديالت يف ضوء مالحظات ومقترحات احملكمني للوصول إىل الربنامج يف شكله النهائي
  

 :اإللكتروين يف تنميةمج ما فاعلية الربنا:  والذي نصهالرابعلإلجابة عن السؤال :رابعاً

 .املعريف للمعلم يف اال التكنولوجيالتحصيل   .أ 

 .األداء املهاري للمعلم يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف جمال تدريس اللغة العربية  .ب 

  .االجتاه حنو التنمية املهنية  .ج 

   بـالباحثقام 

، وعرضه على جمموعـة مـن       ةاحلاجات التكنولوجي إعداد االختبار التحصيلي املرتبط مبهارات استخدام        -١

 .السادة احملكمني، وتعديله يف ضوء مقترحام وأرائهم

، وعرضه على جمموعة مـن الـسادة        احلاجات اإللكترونية إعداد بطاقة مالحظة أداء مهارات استخدام        -٢

 .احملكمني، وتعديلها يف ضوء مقترحام وأرائهم

 جمموعة من السادة احملكمني، وتعديلـه يف ضـوء          إعداد مقياس االجتاه حنو التنمية املهنية، وعرضه على        -٣

 .مقترحام وأرائهم

 .باململكة العربية السعوديةمعلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية مبدينة بيشة اختيار عينة الدراسة من  -٤

 .لبحثعينة اقبلياً على ) مقياس االجتاه،االختبار التحصيلي، بطاقة مالحظة األداء(تطبيق أدوات الدراسة  -٥

 . اليت مت اختيارهاعينة البحث اليت مت  املقترح على اإللكتروينربنامج التطبيق  -٦

عينـة  بعـدياً علـى     ) مقياس االجتاه  ،   االختبار التحصيلي، بطاقة مالحظة األداء    (تطبيق أدوات البحث     -٧

 .البحث



 .معاجلة البيانات إحصائياً وحتليلها للوصول إىل النتائج -٨

 .تها وصياغة التوصيات والبحوث املقترحةعرض نتائج البحث ومناقش -٩

  

 

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  التنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية

   يف ضوء حاجاته التكنولوجية

، ويأيت هذا اإلطار متضمنا البحث إىل تقدمي اإلطار النظريللبحث خالل الفصل احلايل من فصول سعي الباحثوي

، وذلك يف عدد من احملاور، باإلضافة لتدعيم تلك املوضوعات البحثوعات األساسية اليت يستند إليها موضوع املوض

  :،وميكن رصد أهم احملاور فيما يليوحماورها بعدد من الدراسات والبحوث السابقة يف اال 

  .باملرحلة االبتدائيةأمهية اللغة العربية : احملور األول •

 .نمية املهنية للمعلم اللغة العربية يف اجلانب التكنولوجيالت: احملور الثاين •

  . لتدريب املعلم يف أثناء اخلدمةة االلكترونيالربامج: احملور الثالث •

 .التنمية املهنيةاهات وتصورات املعلمني حنو اجت: احملور الرابع •

  

 لكي يستخلص ؛يز على أهم مفرداتهوعند عرض احملاور السابقة يقوم الباحث بالكتابة عن كل حمور بالتفصيل والترك

 وخيتم الباحث خبالصة تبني مدى االستفادة من عرض ،فيما بعد اهلدف من عرض تلك احملاور يف الفصل الثاين اإلطار النظري

  . ومدى تأثريه على هذا البحث،هذا الفصل

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

������ �	
��  

  )لتنمية المهنية لمعلم اللغة العربية في ضوء حاجاته التكنولوجية�(

  

  أهمية اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية: المحور األول

  التنمية المهنية للمعلم اللغة العربية في الجانبالتكنولوجي: المحور الثاني

   لتدريب املعلم يف أثناء اخلدمةةالربامج االلكتروني: ثالثالمحور ال

  اتجاهات المعلمين نحو التنمية المهنية: المحور الرابع



  :أمهية اللغة العربية باملرحلة االبتدائية: احملور األول

 ولذلك ،غة القرآن، اليت اختصها اهللا تعاىل ليرتّل ا كتابه الكرمي، وأن اللغة العربية هي لغة أهل اجلنةن اللغة العربية لإ

وكون اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية تثري تالميذها لغويا يف مجيع فنوا القراءة، والتعبري، ،فكان ملعلمها الشرف يف ذلك 

كما أا الوسيلة اليت يستخدمها التالميذ يف حتصيل كل املعارف واملواد الدراسية و،واخلط، واإلمالءواحملفوظات، والنح

؛  فمن األوىل واحلرص على تلك اللغة العظيمة الوقوف عند خصائص وحاجات معلمها وصفاته يف هذا البحث .األخرى 

  . االبتدائيةمع حتقيق أهداف التعليم يف املرحلة،لكي نرى كيف يسهم يف حتقيق رسالته السامية 

  :ـ أمهية اللغة العربية١

 هي العروة الوثقى، اليت جتمع بني الشعوب العربية، والشعوب اإلسالمية، اليت شاركت يف ازدهار اللغة العربية إنّ 

؛ لغة وذا املعىن فإن الوفاق العريب والتضامن اإلسالمي، ال بد أن يقوما على هذا األساس املتني. الثقافة العربية اإلسالمية

ومن هنا تبدو األمهية الكربى لتدعيم مكانة اللغة العربية، والعمل على نشرها . القرآن الكرمي، ولغة الثقافة العربية اإلسالمية

  .ألنّ يف ذلك محاية لألمن الثقايف احلضاري، لألمة العربية اإلسالمية . وتعليمها، حىت لغري الناطقني ا من الشعوب اإلسالمية

 لنا بأنّ اللغة العربية هي قضية وجود، وقاعدة كيان، ودعامة النظام العريب اإلسالمي، الذي يستند إىل وهذا يؤكد

فهي وعاء الثقافة، . مرجعية العمل العريب اإلسالمي املشترك، املتمثلة يف جامعة الدول العربية، ويف منظمة املؤمتر اإلسالمي

على مدى أربعة عشر )١(وفهم أحكامه، وهي مع ذلك لغة التراث العريب اإلسالميواألداة املثلى ملعرفة مبادئ الدين احلنيف، 

وهي لغة الكتب واالت، ونشرات . قرناً، ولغة التعليم والتعلّم يف املدارس، على امتداد الوطن العريب، ويف اجلامعات العربية

 وحتدثاً وقراءةً وكتابةً، ضروري من أجل التماسك الثقايف األخبار، واملؤمترات، واملناظرات واخلطابة، لذا فإن إتقاا استماعاً

  .)٣٢(لألمة العربية، ولإلبداع الفكري املتميز

وكانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحق امللكات، وأوضحها بياناً عن : " يف اللغة العربية ابن خلدونيقول 

  .)٣٣("املقاصد

وليس أدلّ على اتساعها "ع بثراء عز نظريه يف معظم لغات العامل،   أفضل اللغات وأوسعها، وتتمتابن فارسورآها 

): العني(ي، حيث ذكر يف كتابه  الفراهيد، وهو ما توصل إليه اخلليل بن أمحد"من استقصاء أبنية الكالم، وهو تراكيب اللغة
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ثالثي، والرباعي، واخلماسي من غري تكرار، أنّ عدد أبنية العربية املستعمل منه واملهمل على مراتبها األربع، من الثنائي، وال"

)٣٤("ن أنّ املستعمل منها ال يزيد على مثانية ألف كلمةالباحثويف حني يرى ) ".  كلمة١٢ و٣٠٥ و٤١٢(هو 
.  

وذلك أم قد : " أنّ من خصائص اللغة العربية، داللة بعض احلروف على املعاين، حني قالابن جينوقد الحظ 

روف، وتشبيه أصواا، باألحداث املعبر عنها ا ترتيبها، وتقدمي ما يضاهي آخره، وتوسيط ما يضاهي يضيفون إىل اختيار احل

  .)٣٥("أوسطه، سوقاً للحرف على سمت املعىن املقصود والغرض املطلوب

للساميني، أا نشأت يف أقدم موطن : وقد توافر للغة العربية عامالن، مل يتوافرا لغريها من اللغات السامية؛ أوهلما

أنّ املوقع اجلغرايف هلذا املوطن، قد ساعد على بقائها أطول فترة من الزمن، متمتعة باستقالهلا وعزلتها، وكان من : وثانيهما

األصوات، واأللفاظ، : عناصرها الثالثةنتيجة هذين العاملني، أن متيزت خبصائص كثرية، تتضح جبالء يف كل عنصر من 

  :)٣٦(يتواألساليب على النحو اآل

انفردت العربية بثبات أصوهلا، إذ مل يطرأ عليها أدىن تغيري يف نطق حروفها، مثلما طرأ على سائر : األصوات: أوالً

اللغات يف العامل، ولعلّ ذلك راجع إىل سعة مدرج اللغة العربية الفصحى؛ إذ لألصوات العربية حنو مخسة عشر 

  .الشفتنيخمرجاً، تتوزع بني اجلوف واحللق واللسان و

، فضالً على  يف أصول الكلمات واملفردات،أوسع أخواا الساميات ثروة به، أا متتاز فمن أهم ما :األلفاظ: ثانياً

أنه قد جيمع فيها من املفردات يف خمتلف أنواع الكلمة ـ امسها وفعلها وحرفها، ومن املترادفات يف األمساء، 

ل ما يندر وجود مثله يف لغة من لغات العامل، فقد مجع للسيف على  ما مل جيتمع مثله، ب-واألفعال، والصفات

، قد مجع املفردات العربية )دوهامر( أن األستاذ ،)رينان(وقد ذكر املستشرق . سبيل املثال حنو ألف اسم

املتصلة باجلمل وشؤونه، فبلغت أكثر من مخسة آالف وستمائة وأربع وأربعني، وال يقف اإلعجاب من غزارة 

 اللغة العربية، ووفرة مفرداا، وكثرة ألفاظها على علماء اللغة العرب وحدهم، بل تعداه إىل علماء اللغة مادة

ومعجم العربية اللغوي ال جياريه معجم يف ثرائه، إنه ر :" )بروكلمان (الغربيني، حيث يقول املستشرق األملاين

 منذ القدم، أنّ علماء اللغة القبائل العربية، وقد الحظ تقوم على إرفاده منابع اللهجات اخلاصة، اليت تنطق ا

، فكل لفظ فيها، قد متّ وضعه بإزاء املعىن املنوط بالداللة مناسبة ألفاظها ملعانيهامن أبرز ميزات اللغة العربية 

                                                           

  .٤٤، ص أهداف تعلم اللغة العربية وتعليمها يف التعليم االبتدائي). ٢٠٠٥(أمحد حممد صاحل ) ٣

  .)٤٠، ٣٩ ،٣٨( ص ع،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزي:، لبنانخصائص العربية وطرائق تدريسها). ٢٠٠٧(نايف معروف ) ٤

اللغة العربية يف عصر : املؤمتر السنوي اخلامس التعليم وأنشطته، ابية ـ تكنولوجيحتديث طرائق تعليم اللغة العر). ٢٠٠٦ (رضوان الدبس) ١

  .)هـ١٤٢٧ ذي القعدة ١شوال ـ ٢٠٠٦/٢٨ تشرين الثاين ٢٢-٢٠ (املعلوماتية، جممع اللغة العربية بدمشق



وا يطبقون وأما أهل اللغة العربية، فقد كاد:"  يقول السيوطيعليه يف دقة تامة، وعناية فائقة، فهذا جالل الدين

  .على ثبوت املناسبة بني األلفاظ ومعانيها

 متيزت من غريها من اللغات، بقدرا على التصرف يف األساليب والعبارات، وعلى التنوع يف :األساليب: ثالثاً

التراكيب، وذلك حبسب املقام، الذي يتطلّب نوعاً معيناً من األساليب دون غريه، من تقدمي وتأخري، وزيادة 

ذف، وإجياز وإطناب، وكان مرتكزها يف هذه امليزة خصائص ثالث توافرت هلا، وتفردت ا دون غريها وح

  .من اللغات؛ عالمات اإلعراب، وإجياز اللفظ مع الداللة على املعىن، واالكتفاء الذايت مع الدقة يف التعبري

االرتباط بني  وشدة ، والوضوح،املترادفات و،من الناحية الصوتية أبرزا، خبصائصوهكذا متيزت اللغة العربية 

  . والتغري يف الدالالت بتغيري بنية الكلمات، واإلعراب، واالشتقاق،الصوت واملعىن يف كلماا

  ):عاملية اللغة العربية(ـ موقعها بني اللغات األخرى ٢

دهار احلضارة العربية اإلسالمية، منذ أصبحت اللغة العربية، اللغة العاملية األوىل يف خمتلف العلوم والفنون، يف عصر از

القرن الثالث اهلجري، وإن عامليتها ظهرت واضحة عندما كانت البعثات العلمية يف خمتلف األقطار األوروبية تؤم مراكز 

يف اإلشعاع الثقايف، يف قرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، وفارس وجباية، وتلمسان، والقريوان، وغريها من مراكز العلم، للدراسة 

  .خمتلف العلوم والفنون باللغة العربية؛ لغة التدريس والبحث، ولغة املصادر العلمية

وال خيفى أن اللغة العربية يف عصر العوملة ، تواجه حتديات كبرية جداً، تتمثل يف تيار اللغة االجنليزية اجلارف،وتتمثل 

  ):٣٧(مظاهر العوملة اللغوية يف العامل العريب يف

 طلحات االجنليزية يف احلياة اليوميةتداول بعض املص .١

 كتابة أمساء احملال التجارية باللغة االجنليزية .٢

 التراسل عرب االنترنت واهلواتف اخللوية باالجنليزية .٣

 اشتراط إتقان اللغة االجنليزية عند التوظيف .٤

 كتابة قوائم الطعام يف املطاعم باالجنليزية .٥

 تعليمها يف املرحلة االبتدائية .٦

                                                           
 ،الطبعة األولى، دار البداية ، عمان، اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة) .٢٠٠٨(الحاج وليد إبراهيم ) 37

  )٢٦٣-٢٦٢(ص



 )الطب(لغة رئيسة يف بعض التخصصات اجلامعية استخدامها ك .٧

  انتشار املدارس اخلاصة اليت تدرس  باللغات األجنبية .٨

فاللغة العربية واحلروف العربية، باتت حتتل يف نظر مجاهري هذه الشعوب مكانة االحترام والقداسة، فأصبحت هذه 

يث أصبحت لغة الثقافة، واإلدارة، والتجارة، واملراسالت، العاملية تنفرد ا هذه اللغة من بني مجيع لغات األمم األخرى، ح

  .)٣٨(ووسيلة االتصاالت الدولية

 مإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض، فإنّ فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفه:"  شيخ اإلسالمابن تيميةيقول 

)٣٩(" الواجب إليه به فهو واجبمإال باللغة العربية، وماال يت
.  

وقع اللغة العربية يف التعليم أمهية كبرية، فاختيار حمتوى مناهجها يف مراحل التعليم العام، وتوزيعه على الفروع يف إذاً مل

منها ما يتصل بالقيم واملثل اليت تريد الدولة : كل مرحلة، ووضع األهداف والتوجيهات اخلاصة به، لذلك كله دالالت متعددة

تصل بفلسفة التربية فيها، ألا إنما تستمدها من هذه القيم واملثل، مثّ ما يتصل بطبيعة املادة، أن تنشئ أبناءها عليها، ومنها ما ي

  .وما ميكن أن تسهم به يف بناء احلياة الفردية واالجتماعية بالدولة

  قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها العامة رقم، وخصوصيتها، وعامليتها،وهكذا وبسبب انتشارها

 لغات العمل ،إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرمسية: " ما يأيت١٩٧٣ديسمرب عام/ كانون األول١٨ بتاريخ،)٢٠٠٦(

  ". وجلاا الرئيسة ،املقررة يف اجلمعية العامة

بدي إذاً ال خيفى علينا أنّ هذا النسيج اإلنساين لعاملية اللغة العربية، جاء من خصائصها الذاتية، ومن ترابطها األ

  .)٤٠(بالقرآن الكرمي، ومحلها الدعوة اإلسالمية إىل شعوب العامل كافة، دون متييز يف اجلنس أو اللون، أو اللغة

  :ـ الدور القـومي للغة العربية٣

للغة األمهية الكربى يف نشوء األمم، فهي أداة التفاعل بني أفراد اتمع، والرابطة اليت تصهر أبناءه يف بوتقة احملبة 

لقاء والتفاهم، وهي مستودع تراث األمة، وجسرها للعبور من املاضي إىل احلاضر، مثّ من احلاضر إىل املستقبل، فهي اخليط وال

باللغة وباللغة وحدها يندمج : "قائالً) ماكس مورو(الذي ينقل تراث اآلباء واألجداد، إىل األبناء واألحفاد، وإىل هذا أشار 

                                                           

  .)١٢-٨(ص جممع اللغة العربية، : ، دمشقعاملية اللغة العربية ومكانتها بني لغات العامل). ٢٠٠٣ (عبد الكرمي خليفة) ١

  .)٢١-٥ (رجع سابق، ص مخصائص العربية وطرائق تدريسها ،نايف معروف، ) ٢

  ).٢١-٢٠( مرجع سابق، عاملية اللغة العربية ومكانتها بني لغات العاملعبد الكرمي خليفه، ) ١



األمة الفكري، والشعوري، واألخالقي، واالجتماعي كله، التراث املنحدر من قرائح الكتاب الفرد باتمع، ويتلقى تراث 

  .)٤١(اللغة واألمة أمرين متالزمني ومتعادلني) فيختة(كما يعد . والشعراء، واملفكرين السالفني، واملعاصرين

ة اخلفية القوية كأعظم ما تكون وهكذا فإن اللغة هي روح األمة، وسر كياا، وعنوان وجودها، هي الرابطة العضوي

  .القوة

  :ـ وظـائف اللغة العربية يف حياة الفرد واتمع٤

أا أداة التفكري، : تؤدي اللغة وظائف متعددة ومهمة يف حياة الفرد واتمع، رصدها العلماء والباحثون، ولعلّ أمهها

وا يقضي .)٤٢(دانه من مشاعر وأحاسيس وعواطفووسيلة التعبري عما يدور يف خاطر اإلنسان من أفكار، وما يف وج

  .حاجاته، وينفّذ مطالبه، وحيقّق مآربه يف اتمع الذي حييا فيه، وبوساطتها ينقل جتربته إىل اآلخرين

نايف ويذكر . الوظيفة االتصالية ، والوظيفة التجريدية: واللغة بوصفها نظام من الرموز حتقق وظيفتني متكاملتني

،فهي )٤٣()انفعالية ـ تأثريية ـ نسبية ـ ماورا لغوية ـ شعرية ـ استمرارية: ( يف نقاط ست هيئف اللغةوظا أن  معروف

وسيلة االتصال والتفاهم بني الناس، وذلك يف نطاق األفراد واجلماعات والشعوب، وهي أداة التعلّم والتعليم، ولوالها ملا 

  . الصلة بني املعلم واملتعلم، ولتوقّفت احلضارة اإلنسانيةالتعلّمية أن تتم، والنقطعت-أمكن للعملية التعليمية

بل إا اخلزانة اليت حتفظ لألمة عقائدها الدينية، وتراثها الثقايف، ونشاطاا العلمية، وفيها صور اآلمال واألماين 

  .لألجيال الناشئة

، من اآلباء إىل األبناء ، ومن وهكذا نرى بأنّ اللغات هي ذاكرة اإلنسانية، وواسطة نقل األفكار، واملعارف 

  .األسالف إىل األخالف ، فهي متثّل إحدى الروابط بني الناطقني ا؛ إذ تسهل عليهم االتصال والتفاهم

 ليكونوا قادة ، وإبداعام، يف كل قوم من إبراز مواهبهم،وأخرياً إنّ اللغة هي األداة اليت متكّن املوهوبني والعباقرة

  .)٤٤(لمائهااألمة ومفكريها وع

 على درجة عالية من الكفاءة، بسبب تغري األدوار اليت عقدت عمل املعلم يف               اللغة العربية  معلمجيب أن يكون    ذلك  ل

  .العقود األخرية، حيث دخلت التكنولوجيا احلديثة إىل املدارس

                                                           

  .٢٣، ص مرجع سابق،  عاملية اللغة العربية ومكانتها بني لغات العامل،)٢٠٠٣(عبد الكرمي خليفة ) ٢

  .)٣٣- ٣١( ص،مرجع سابق ،  خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف معروف ،) ٣

  .)٣٣- ٣١(، صمرجع سابق ،  خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف معروف ،) ١

  .٣٣، ص سابقالاملرجع) ٢



(لغة العربيةمعلم الصفات 
٤٥
(  

 فمعايريهم ومستويام الشخصية العالية تضم أشياء       ؛فسهمإن أكثر املعلمني فعالية حيافظون على توقعات عالية من أن         

إم يظهرون معرفة متقنة ملادم، . حسن االستعداد للدرس، وتوظيف وقت احلصة بكفاءة وتوفري تغذية راجعة جوهرية        : مثل

والذي يتمثـل يف    ع  حسن اإلطال دوء وحسن اهلندام، وسالمة التصرف، وإذا أضفنا إىل ذلك          وينقلون إىل املتعلمني الثقة واهل    

معرفة املعلم باملادة الدراسية معرفة جيدة على أن تتكامل هذه املعرفة اجليدة مع معرفة الطرائق الفعالة املالئمة وقدرة املعلـم                    

  .على اجلمع بني معرفة املادة العلمية ومعرفة آليات وطرائق التدريس ومعرفة خصائص املتعلمني كي ميارس التعليم بفاعلية

يركز جهده يف مساعدة املتعلمني على حتقيق أهداف الـتعلم، فهـو يـصمم أهدافاًواضـحة                ن املعلم الفعال    كما أ 

هو يسعى على حنـو نـشط       و. تعلمني حنو األهداف على حنو نسقي     واقعية،حمددة، وخيطط للتعليم وينفذه بطرائق متضى بامل      

وهو يزيـد األنـشطة     .  املشكالت اليت قد يواجهوا    للحصول على استجابات املتعلمني وإسهامهم يف تنفيذ األهداف وحل        

ساندهم، وينقل إليهم   يشجع املتعلمني و  تعلمني على بلوغ األهداف احملددة، كما ي      والوقت املكرس على حنو مباشر ملساعدة امل      

علم املتعلمني وترددهم يف واملساندة تكون أكثر أمهية حيث ميارسها املعلم يف بداية ت. باالحترام احلقيقي هلم، ولقدرام الفردية

قبول املعلومات واملهارات اجلديدة، أو حني يواجهون صعوبة وإحباطاً ويربهن املعلم الفعال على التشجيع واملساندة بتجنب                

  .التعليقات السلبية، ومبالحظة التحسن وتشجيعه، ومبساندة املتعلمني على حتقيق أهداف واقعية

طالبه ه  يتوجغة العربية يف العمل تربز من خالل حتدثه باللغة العربية الفصحى،و            كما يرى الباحث أن جدية معلم الل      

واليعىن هذا أنه اليستخدم روح الفكاهة، بل       .  ويتمثل ذلك قوالً وفعالً    ، ويعلى من قيمته   ، واملعلم الفعال يقدر التعلم    ها ، حنو

مـه  سلوكه وتصرفاته، ويف حرصه على الوقت وتنظييستخدمها بدون سخرية أو مضايقة، وتظهر هذه اجلدية لدى املعلم يف     

 املعلم على التخطـيط الـدقيق للـدرس         وتوظيفه لتحقيق التعلم الفعال، هذا باإلضافة إىل الدقة واإلتقان اليت تتحقق بقدرة           

 الواضح والعرض  مبا يف ذلك التقدمنظيم أنشطة التعلم يف ترتيب منطقيواألنشطة التعليمية، وتنفيذ الدرس تنفيذاً مضبوطاً، وت

لكن هذا ال يعىن أن يكون املعلم غري مرن، فحني يدرك املعلم الفعال بأن املتعلمني ال يفهمون، أو أن                   . اجللى واخلتام املناسب  

  .األنشطة التعليمية اليت مت ختطيطها ال تعمل بفاعلية، يتم تعديل األنشطة، على أن يبقى التركيز منصباً على األهداف املخططة

الفعال ينظم غرفة الصف وحمتوياا مبا يف ذلك األثاث واملقاعد، النسبة لدور املعلم يف حجرة الصف جند أن املعلم أما ب

التكيـف   التشتت والتعطيل إىل حده األدىن، هذا باإلضافة إىل           يقلل من  ائل لكي واملوارد واملصادر، واملواد واألجهزة والوس    

، " آخـر   وضعتها للدرس، فإنه سوف حيدث شـيء       مهما كانت اخلطة اليت   "املقولة  من  ينطلق  املعلم الفعال   حيث إن   املرن  

ولكن أكثر املعلمني فاعلية هم املستعدون والقـادرون علـى          ،التدريس قد ال يكون على هذا النحو من عدم القابلية للتنبؤ            ف

                                                           

 ).٧٦(ص . مرجع سابق،عيسى حممد شويطر) ٣



 باحلاجة للتغري، طلب أن يكون املعلم على وعيعىن تتإن املرونة والقابلية للتكيف ذا امل. التوافق والتكيف مع الظروف الطارئة

  .وبأن يكون قادراً على التكيف مع هذه التغريات

إعـداد  أمهية  وطاملا أن الباحث يتناول موضوع التنمية املهنية ملعلمي اللغة العربية فأنه من املناسب أن يتناول موضع                 

 )٤٦(: النقاط التالية، فأمهية معلم اللغة العربية تتضح من خالل اللغة العربيةمعلم

 املواد األخرى مسئولني عن مراعاة يإعداد معلم وإن ،أنه املسئول األول واملباشر عن تدريس اللغة العربية باملدرسة  -

 كتابات تالميذهم ، وذلك حىت ال يهدموا ما قيامهم بعملية التدريس أم يفكان ذلك عند سواء صحة اللغة العربية 

  .يبنيه معلم اللغة العربية

حتفظت لألمة العربية مبقوماا ومساا املميزة وساعدا يا أساس القومية العربية التي هأنه يقوم بتعليم اللغة األم اليت -

 .على حتقيق شخصيتها

ته ،  وتدريسه واختيار عبارا، حديثهصحى يف كالتزامه بالف، تعليمهاللغة العربية يقوم بأدوار مهمة يفأنه وهو يعلم ا -

 .ه قراءام ووصلهم بتراثهم األديب تالميذه ، وتوجييفي واللغو غرس التذوق األديبويعمل على

 لغة القرآن الكرمي ، يهفوثيق ، يوجد بينها وبني العقيدة اإلسالمية ارتباط  يقوم بتدريسها ، أن اللغة العربية اليت -

ان العربية واإلسالمية على مدى  خلقته احلضارتي ، وهى وعاء التراث الذاإلسالميومقوم من مقومات الوجود 

  .القرون

 كثري من الدول العربية تدريس التربية الدينية اإلسالمية إىل جانب اللغة  يف عند احلاجة يسند إليهيأنه هو املعلم الذ -

 تنمية وجدان األمة وتأكيد قيمتها ، وحتقيق متاسكها واحلفاظ على يفالعربية ، وبذلك فهو يتحمل مسئولية خاصة 

  . التها ويئتها للتحديثأص

 حياتنا املعاصرة ، ألن التنمية أساسها املعلم وما حيصل منها عن  من وسائل التنمية يفي يعلمها هأن اللغة العربية اليت -

 طريقها أضعاف ما حيصل عن طريق اللغات األخرى

� ا����
� ا����د�������� �
  :ا������ ا����ا�
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 تقدمي فرص التعلـيم  من خالل  االهتمام باتمع والشعوب     ة كغريها من الدول على    ربية السعودي  الع اململكـة حترص  
ذلك حقاً من حقوق اتمع جتاه احلكومة  وميتاز يف اململكة العربية السعودية أنه جماناً  جلميـع                   وكان  ،لسائر أفراد اتمع    

  .)رمحه اهللا (بد العزيزمراحل التعليم النظامي واجلامعي منذ تأسيس اململكة على يد امللك ع

مة تشمل  االبتدائية هي القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حيام، وهي مرحلة عا        واملرحلـة 
  )٤٧(. دهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة، واالجتاهات السليمة، واخلربات واملعلومات واملهاراتأبناء األمة مجيعا، لتزوي

عليه الدول يف تكوين  ترتكز   ليمية التربوية ، وهي األساس الذي     االبتدائية هي حجر الزاوية يف العملية التع      فاملدرسة  
 وظيفتها وأهدافها ، من حيث بناء املهـارات         وإعداد األجيال املقبلة ، حيث تعترب املرحل االبتدائية مرحلة فريدة ومهمة يف           

، باإلضافة إىل أـا أول   للتعمق والتوسع يف هذه املهارات    رقام ، وغرس االستعداد    واأل قراءة والتعامل مع اللغة   األساسية يف ال  
،  والتفكريوالدأبسة ومواصلة اجلد    يه التعليم والدرا  ل، فتحبب إ  تقبل الطفل يف أول عهده بالدراسة     مرحلة من مراحل التعليم تس    

الـصاحلة  احملافظة على التراث الثقايف والتقاليد واملعتقدات       وتغرس فيه القيم اخلرية الكفيلة بتكوين املواطن الصاحل القادر على           
  )٤٨(.ونقلها من جيل إىل جيل

  )٤٩( أهدافالتعليم االبتدائي بالمملكة العربية السعودية

  : ما يليمن األهداف اليت تسعى اململكة العربية السعودية لتحقيقها يف املرحلة االبتدائية

س الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة، في خلقه،         العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نف     غرس -١

  .وجسمه، وعقله، ولغته، وانتمائه إلى أمة اإلسالم

  .تدريبه على إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل -٢

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية، والمهارات العددية، والمهارات           -٣

  .الحركية

  .در المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعاتتزويده بالق -٤

تعريفه بنعم اهللا عليه في  نفسه، وفي بيئته االجتماعية والجغرافية، ليحسن اسـتخدام الـنِّعم،                 -٥

  .وينفع نفسه وبيئته

  . تقدير العمل اليدوي لديه قيم واتجاهاتالبتكاري، وتنميةتربية ذوقه اإلبداعي، وتعهد نشاطه ا -٦
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ك ما عليه من الواجبات وماله من الحقوق، فـي حـدود سـنِّه وخـصائص       تنمية وعيه ليدر   -٧

  .وطنه، واإلخالص لوالة أمرههلالمرحلة التي يمر بها، وغرس حب

توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح، وتدريبه على االسـتفادة مـن                 -٨

  .أوقات فراغه

  . حل حياتهإعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مرا -٩

 :معلم اللغة العربية وتكنولوجيا التعليم

ن وحاضره ومستقبله جد وثيقة، فتاريخ اللغة يكاد يكون هو تاريخ شعوا، كما أن القرابة بني اللغـة العربيـة وعـصر                      ة بني اللغة العربية وماضي اإلنسا     العالق

، ومصدر الذكاء االصطناعي    ت ذكاء اإلنسان حمور هذا اتمع     ، كيف ال واللغة أهم مقوما      الصدارة  موضع  يف جمتمع املعلومات   فاللغة"املعلومات هي قرابة من الدرجة األوىل       

  ."وتر أداة هذا اتمع الرئيسةللكمبي

  )٥٠(:: جمال اللغة العربية من وجوه عدة، من أمهها ما يلي يف بتكنولوجيا التعليماالستعانةوميكن 

التقييم الكمي لبعض خصائص اللغة العربية، كمعدالت استخدام احلروف والكلمات : ومن األمثلة على ذلك:  اللغوي كأداة لإلحصاءالتعليم تكنولوجيا -١

  .اليب النحوية واحلاالت اإلعرابية كا التشكيل والتنوينوالصيغ الصرفية، واملوازين الشعرية، وأنواع األس

 ومن أهم تطبيقات الكمبيوتر يف التعامل مع منظومة الكتابة العربية ونظم القراءة اآللية للنصوص :التعليم يف معاجلة الكتابة العربية استخدام تكنولوجيا -٢

 شوطاً كبرياً يف هذا املضمار، وأصبحت قادرة باستخدام طابعات الليزر على التعليمالعربية، أما عن إظهار وطباعة النصوص العربية، فقد قطعت تكنولوجيا 

  ". وعالمات الترقيم -  الرقعة – الكويف –لنسخ  ا–الثلث " العربية توليد معظم أمناط احلروف 

ل والتركيب لكلمات اللغة  قادرة على القيام جبميع عمليات التحلي مت تطوير عدة معاجلات آلية للصرف العريب:  كأداة للصرف العريبالتعليم تكنولوجيا -٣

 أما التركيب الصريف فيمثل ،ا األولية االشتقاقية والتصريفية واإلعرابية، واللواصق السابقة والالحقة، يقوم الشق التحليلي بتفكيك الكلمة إيل عناصرهالعربية

  .تكون الكلمات من عناصرها األوليةالعملية العكسية ل

عض التجارب بتطوير نظام للتحليل حيث ميكن استخدام الكمبيوتر يف التحليل النحوي للغة العربية، وقد متت ب:  كأداة للنحو العريبالتعليم تكنولوجيا - ٤

  .، ويشكّلها تلقائياالنحوي اآليل للغة العربية املكتوبة املشكّلة وغري املشكّلة، يقوم بإعراب اجلمل آليا

 اآللية، وبناء املعاجم حيث ميكن أن تقدم دعماً إلقامة بنوك املصطلحات ملعاونة املترمجني، ودعم الترمجة:  كأداة لدعم العمل املصطلحيالتعليم تكنولوجيا - ٥

لقد بات يف حكم . العامة واملتخصصة" املعاجم املوضوعية" يف استخدام املعاجم واملكانز املتخصصة، وحتليل املادة املعجمية، وتقدمي الدعم للمعجميني

  . املتدفق يف جمال العمل املصطلحي وبشكل مكثف لتعويض ختلفناالتعليماملؤكد أنه ال بديل عن استغالل تكنولوجيا 

 لألدباء الوثائقيني ال تقتصر على إمداد املؤلف مبادة وثائقية أكرب، بل التعليم أن الدعم الذي ميكن أن تقدمه تكنولوجيا :التعليم يف جمال األدب تكنولوجيا -٦

تقدم له توليفات مقترحة لتنظيم قصاصاته، وفقاً ملا يراه من  اإلمكانات اليت تعينه على فرز قصاصاته وتبويبها وفقاً ملعايري عدة، بل وميكن أن – وهو األهم –يشمل 

  .ل اإلنتاج األديب وأساليب الكتاب يف حتليالتعليمعالقات، كنقطة بداية متقدمة يشرع منها يف رحلة إبداعه، كما ميكن استخدام تكنولوجيا 
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دثني ، كذلك ميكن للمعاجم الشعرية اآللية أن متدنا بقوائم عديـدة تعكـس              كما ميكن استخدام الكمبيوتر يف بناء املعاجم املفهرسة للشعراء القدامى واحمل          

تواتر األلفاظ ، وإحصائيات عديدة عن اخلصائص املعجمية والصرفية والنحوية هلذه األلفاظ ، وتراكيب اجلمل ، أن هذه الفهارس الشعرية اآللية ، ميكن أن                        

  .ء املهجور من ألفاظه ، وتوسيع نطاق املعاين لأللفاظ الواردة فيه تكون مصدراً عنياً إلثراء املعجم العريب ، وإحيا

  

  

  :ة العربية وفقاً لدوره التكنولوجيأدوار معلم اللغ

ومن خالل العرض السابق ميكن استخالص األدوار اللغوية ملعلم اللغة العربية واملرتبطة بتكنولوجيا التعليم، وذلك               

  :على النحو التايل

  .ات املرتبطة بفنون اللغة العربيةللحصول على املعلوم" إخل.. االنترنت .. الكمبيوتر "ى التعامل مع األجهزة والتقنيات احلديثة علالتالميذتدريب  -

، اتعلى طرق ختزين املعلومات املرتبطة باللغةالعربية واسترجاعها باستخدام الوسائط الضوئية ذات سعة التخزين العالية، وقواعد البيانالتالميذ تدريب  -

  .واستخدام النص الفائق

  .ث العريب وتقريبها للتالميذاستخدام نظم املعلومات يف حتقيق بعض كتب الترا -

  .ة يف جماالت الفكر واألدب والشعراالشتراك يف إقامة قاعدة بيانات لذخرية النصوص العربي -

  .فاظ واألصوات واألساليب البالغيةليل تواتر احلروف واأللاستخدام نظام قواعد النصوص الكاملة يف حفظ واسترجاع نصوص اللغة العربية ، وحت -

  .يف إعراب وتشكيل ما حيتاجون إليه على استخدام نظم اإلعراب اآليل والتشكيل التلقائي لنصوص اللغة العربية التالميذتدريب  -

  . على استخدام معاجل الصرف اآليل التالميذتدريب  -

  . بنوك للمصطلحات العربيةبناءاإلسهام يف استخدام نظم املعلومات ل -

  . املدجمةاالشتراك يف تصميم الكتاب اإللكتروين للغة العربية ونشره على األقراص الضوئية -

  .يكوراتالد، و، وسرعة تغيري املناظر، وحركةيف التحكم يف اإلضاءة "الروايات والقصص وغريها"بيوتر مع برامج اللغة املمسرحة استخدام الكم -

  .تكبري الرقمي باستخدام الكمبيوترراث اللغوي للطالب من خالل اليسهل قراءة كتب الت -

  . يف تطوير األداء اللغوي للتالميذاالستفادة من خمترب اللغة -

  . على االستخدامات اللغوية السليمةالتالميذ يف تدريب "اخل ... - التلفاز – الفيديو –األقمار الصناعية "االستفادة من وسائط اإلعالم املختلفة  -

  .فاهيم واملصطلحات وتفسري النصوصعلى استخدام املعاجم اإللكترونية يف حتديد معاين املفردات واملالتالميذ ساعدة م -

  .فهرسة للشعراء القدامى واحملدثنياستخدام الكمبيوتر يف بناء معاجم م -

عديدة عن اخلصائص املعجمية والصرفية والنحوية هلذه االشتراك يف بناء معاجم شعرية آلية متدنا بقوائم عديدة تعكس تواتر األلفاظ، وإحصائيات  -

  . اللغة وإحياء املهجور من ألفاظهاأللفاظ، وتراكيب اجلمل، مبا جيعل هذه القوائم مصدراً غنياً إلثراء معجم



الضوئية الوسائط " بتكنيك"عانة متزج النص اللغوي بالصوت والصورة، است يف االشتراك يف بناء دوائر معلومات حية التعليماالستفادة من تكنولوجيا  -

  .ذات سعة التخزين اهلائلة

  .ةمساعدة التالميذ على استخدام نظم املعلومات املتنوعة يف حتقيق التعلم الذايت واملستمر لفنون اللغة العربي -

  . احلديثة يف لغة احلديث والكتابةاملشاركة يف توطني مصطلحات احلضارة -

  .ء العربية املولدة وتسويتها بالكلمات املأثورة عن القدماالكلمات الستخدام التالميذتوجيه  -

  .مات جديدة عن طريق النحت اللغويتزويد منت العربية بكل -

  .ة الوضع اللغوي بوسائله املعروفة، من اشتقاق وغريهاإلسهام يف حرك -

  .الترمجة وصك املصطلحات اجلديدةاملشاركة يف حركة التعريب و -

  :علم اللغة العربية ملحتديداالحتياجاتالتدريبية

 التدريبية وحصرها وجتميعها، من أجل حتقيق األهداف رف االحتياجات تعجيب   أي برنامج تدرييب     كي يتحقق جناح  

  .املرجوة

ميثلتحديداالحتياجاتالتدريبيةالعنصرالرئيسيفيالتدريبحيثتقومعليهجميعدعائمالعمليةالتدريبيةوالتنميةاملهنيةللمواردالبشريةو

  )٥١(.جالالرتقاءمبستوىمهارةوكفاءةالعاملينبها أمنظمةمنة أنيطيحأخيللفيتقديرهذهاالحتياجاتبجميعاجلهودالتيتبذهلاأيعموما،وميكن

"  Taibotتــــــــــــــــايبوت "ويعــــــــــــــــرف

  (52).االحتياجاتالتدريبيةبأااملهاراتواملعارفاملتجددةواملستمرةوالتييتوقعأنيكتسبهااألفرادنتيجةالتدريب

، وأدائـه ، وخرباتـه ، علوماته املطلوب إحداثها يف الفرد واملتعلقة مب      التغيرياتا جمموعة   بأ)٥٣(ويعرفها حسن الطحاين  

  .بات وظيفته احلالية بكفاءة عاليةوواج، وأداء اختصاصات ، جلعله مناسباً لشغل وظيفة،  واجتاهاته،وسلوكه

ــاينظر ــد "بينمــــ ــةالتغرياتاملطلوب" عبداحلميــــ   إلىاالحتياجاتالتدريبيةعلىأاجمموعــــ

  )٥٤(.داثهافيمعلوماتومهاراتوخرباتالعاملينوالتييجبأنيتضمنهابرناجمالتدريباملقدملهملرفعوتطويرمستوىأدائهمإح

                                                           

 .١٨ ص،المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية، ةالمعلم والوسائل التعليمي).٢٠٠٥(محمد عبد الباقي ) ١
52) Taibot، J.،(1995). The Analysis and Costing of Management Training، Management 

Development and Training Handbook،New York: MC Grow Hill، p.585. 

دار الشروق، :  عمان، بناء البرامج التدريبية وتقويمها– التدريب مفهومه وفعاليته ).٢٠٠٢ (لطحانيحسن أحمد ا) ٣

 .٢٩ص

 تقويم برامج معلمي المواد االجتماعية بالمرحلة الثانوية في ضوء احتياجاتهم ).١٩٩٩ (خميس محمد عبد الحميد) ١

 . ٥٩ة اإلسكندرية، ص، كلية التربية، جامعرسالة ماجستير غير منشورةالتدريبية، 



بأا أنواع التغيريات أو اإلضافات املطلوب إدخاهلا على السلوك الوظيفي للفرد، وأمناط أدائـه              ميكن تعريفها أيضاً    و

  .ودرجة كفاءته عن طريق التدريب

  )55(: التدريبيةطرق حتديد احلاجات

  : هناك عدة طرق ميكن االستعانة ا عند حتديد احلاجات التدريبية ملعلم اللغة العربية ومنها

  .تعرف االحتياجات التدريبية اليت تتطلب اإلجابة عنها ،دف استمارة تتضمن جمموعة من األسئلة : اإلستبانة -

 دف إىل التعرف على احتياجـام       ،وبني املتدربني    هي عبارة عن مواجهة شخصية بني مسؤل التدريب          :املقابلة -

  .التدريبية

  . ولتقومي العملية التدريبية ،وتستخدم لتحديد االحتياجات التدريبية : االختبارات -

 وهي تبني نقاط الضعف اليت ميكن عالجها بالتدريب وينبغي أن ينحـصر             :دراسة التقارير والسجالت وتقوميها    -

  .حتياجات التدريبية فقطهدفها يف الوقوف على اال

 كما يقوم بتسجيل خمتلف املواقف والعالقات اليت ، مالحظة سلوك املتدرب وحماولة تسجيله عند حدوثه     : املالحظة -

  .تصاحب السلوك

أو الوظيفة املطلوب دراسـتها     ،وخربة بالنشاط   ، تتشكل من خرباء ومسؤلني هلم عالقة وثيقة         :اللجان االستشارية  -

ومن مث التعرف   ،   لكي يقرروا املهمات واألعباء اليت تتكون منها هذه الوظائف           ،ت الكافية عنها    ولديهم املعلوما ،

  .على احلاجات التدريبية بشكل دقيق 

املتدرب يف هذا األسلوب مجيع األعمال واملهام اليت يؤديها يوميـاً ملـدة        / يسجل املوظف    : مفكرة العمل اليومية   -

رة العمل اليومية من التعرف الفعلي على الطريقة اليت يتبعها املوظـف يف أداء               ومتكن مفك  ،) شهر ،أسبوع  (زمنية  

 على حتديد االحتياجات التدريبية     طخطأو امل  وتساعد هذه الطريقة احمللل      ، والوقت الذي يستغرقه يف إجنازه،     عمله  

  .بدقة 

 :قوائم االحتياجات التدريبية -

                                                           

 أحمدمحمدعبدالرزاق)٢

فاعليةبرنامجإلكترونيعنبعدلتنميةأداءمعلميالعلومواتجاهاتهمنحوهفيالجمهوريةاليمنيةفيض).٢٠١٠(

  .، جامعة القاهرة معهد الدراسات التربوية،رسالة دكتوراه، وءاحتياجاتهمالمهنية



 املعلـم، ـا   واألعباء اليت يقوم    . ام الوظيفية زاء تفصيلية حتتل امله    التدريب قوائم أو جداول حتتوي أج      ايعد مسئولو 

 ، أن يضع إشارة أمام البنود اليت يرى أنه حباجة إىل تنميتـها            املعلم ويتطلب من    ،واالحتياجات التدريبية اليت ميكن أن ميتلكها     

 املعلمعلومات على قدر كبري من الدقة ألن     ميكن توفري م   ،وإذا ما أحسن تصميم هذه القوائم واستخدامها على الوجه السليم           

 .الضعف فيه واليت حتتاج إىل تدريب وحيدد مواطن ،يقوم بتحديد حاجاته بنفسه 

 يتم االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العملية امليدانيـة الـيت أجرـا              :حتليل الدراسات والبحوث العملية   

 على وظائفها بغرض حتليل هذه الوظائف أو تقوميها أو حتديد االحتياجـات             املنظمات أو اجلامعات أو املعاهد أواملؤسسات     

  .التدريبية هلا

  :طبيعة اتمع السعودي

من ضرورةحتديد املسارات   يف اململكة العربية السعودية     تربز أمهية وجود سياسة تعليمية حتدد غايات التعليم وأهدافه          

بية بأمناطها املختلفة،هلذا فهي متثل أرضية مشتركة جلميع املـشتغلني يف امليـدان             واملسالك اليت ينبغي أن تسري فيها عملية التر       

  .التربوي،حبيث ينطلقون منها فيوضع اخلطط وبناء الربامج اليت تكفل بناء شخصية الفرد،وفق معتقدات اتمع وقيمه وأماله

بثق من اإلسالم الذي تدين به فكراً ومنهجاً        وقد أدركت اململكة العربية السعودية أمهية وجود سياسة عامة للتربية تن          

شرحت فيها األسس " سياسة التعلم يف اململكة العربية السعودية "م وثيقة ١٩٧٠/هـ١٣٩٠وتطبيقاً، حيث أصدرت يف عام  

ء وغرس  العامة اليت يقوم عليها التعليم، وحددت غاياته وأهدافه، وفصلت أهداف املراحل التعليمية، وأبانت أمهية رعاية النش               

العقيدة اإلسالمية يف نفوسهم، وتزويدهم بالقيم والتعاليم اإلسالمية واملثل العليا، كي يكونوا لبنات صاحلة يف بناء اتمـع،                  

يهدف التعليم إىل غرس العقيـدة      : (وقد أكد ذلك أيضاً النظام األساسي للحكم، ضد نصت املادة الثالثة عشرة منه على أن              

شء وإكسام املعارف واملهارات، ويئتهم ليكونوا أعضاء يف بناء جمتمعهم، حمبني لوطنهم، معتـزين              اإلسالمية يف نفوس الن   

 .)56 ()بتارخيهم

لسياسة التعليمية، ووزارة وانطالقاً من ذلك، تقوم اجلهات التعليمية يف اململكة بوضع خططها، وبناء براجمها يف ضوء ا

هذه الوثيقة عنايتها الفائقة، فعملت على نشرها بنب املفكرين واملخططني واملنفذين            إحدى اجلهات اليت أولت      تربية والتعليم ال

واألساليب املناسـبة لتحقيـق   تكنولوجيا التعليم   يف مواقع العمل التربوي، كي نكون نرباساً هلم يف أداء املهام وحتديدوسائل             

  .غاباا وأهدافه

  .ملرحلة االبتدائيةباأمهية اللغة العربية : احملور األولتعليق على 

                                                           

  :نترنتمتاح على اإل).٢٠٠٨ (وثيقة السياسة التعليمي بالمملكة)١
244528=t?php.showthread/vb/com.moudir.www://http  



 والثقافـة ، ، ويف عصرنا احلـايل، عـصر العلـم    يف تعليم اللغة يؤدي إىل نفور الناشئة    التقليديةإن إتباع األساليب    

املعلوماتية، عصر تكنولوجيا التعليم واملعلومات واالنترنت، أضحت اللغة هي الوجود ذاته، وقد أصبح هذا الوجود مرتبطـا                 

  . اللغة العربية باملرحلة االبتدائيةبالتنمية املهنية ملعلم

، حلاجات معلم اللغة العربية، والقدرة علـى تلبيـة مطالبـه          لذلك كان البد من االعتراف باحلاجة املاسة وامللحة         

 يف النظر إىل اجلانب التكنولـوجي،  ، بل البد من    يلقى ذلك على عاتق التخصص فحسب      ومقتضيات العصر، شريطة أن ال    

  . وتكنولوجيا املعلومات واالنترنتالتعليمجمال تكنولوجيا 

 ، وذلك من خالل إعداد الدراسات وبرامج        لصاحل اللغة العربية    ميمن هنا جند بأنه البد من توظيف تكنولوجيا التعل        

ـ       املتعلم العريب ، نظرا ألنه هذه التكنولوجيا تؤثر على        التدريب املتخصصة يف هذا اال     ت ، وتعد سالحا ذا حدين، ففي الوق

، جيب علينا أال كنولوجيا املعلومات مبختلف فروعهعلى املشاركة يف جمال ت) معلمني ومتعلمني(الذي ينبغي فيه تشجيع األفراد 

  . األفراد حنو استخدام اللغة اإلنكليزية على حساب اللغة العربيةاجتاهننسى أنه جيب االنتباه إىل 

جعل املعلومات تتدفق بسرعة هائلة،  على تكنولوجيا التعليمقدرة فلقد شهدت السنوات األخرية طفرات استثنائية يف 

هذا التحول الذي فرضه    . وصول للمعلومات، واملعرفة سريعا   ، اليت جعلت ال   حيث القنوات الفضائية، وشبكة االنترنت العاملية     

لم والفكر  ، وأهل الع   تعاطي القادة  ب أن يؤثر أيضا يف    ، وهو ما جي   ية، قد أثر يف النظرة للمستقبل     تطور التكنولوجيا عالية التقن   

، إذ ال ات اجلديدة يف بلورة رؤية جديـدة ، بل وأيضا املتعلمني حيث جيب أخذ املتغريمع املربيني ومعلمي اللغة العربية خاصة  

جياد آفاق ، لذلك البد من إ، حنو أفق جديدثقافة حية، وفاعلة، وبلتعامل مع هذه النخبة من األفراد، إال بأدوات احلاضرميكن ا

  .واالستفادة من تكنولوجيا التعليم وفق حاجات املعلمني، جديدة



 :اجلانب التكنولوجيالتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية : احملور الثاين

  .نظرا ألمهية اللغة العربية فإنه جيب االهتمام بإعداد معلمها إعدادا معتمدا على التنمية املهنية

  Professional Developmentالتنميةاملهنيةمفهوم 

تـسم بالـشمول واالتـساع       ولكنها أمجعت على أا ت      التنمية املهنية  تعددت األدبيات اليت تناولت تعريف مفهوم     

رتبط بالتربية املستدامة، وال يقتصر دورها على حتسني أداء املعلم وتنميته، ويشمل أيضاً تنمية املؤسسة، مبن                تواالستمرارية، و 

اريني وعاملني مسئولني عن العملية التعليميـة، ولذلك البد من أن تتضافر يف التنمية املهنية اجلهود البشرية                فيها من قادة وإد   

واإلمكانات املادية، دف حتسني أداء املعلم املمارس، من خالل تنمية معارفه بكل ما هو جديد يف جمال ختصصه، وتنميـة                    

وأـا  ، أسلوب تربـوي مناسب، وغري ذلك من فعاليات مرتبطة بطبيعة عملهمهاراته التدريسية وقدراته على إدارة الفصل ب 

  )٥٧(." )دعم مهين،تعليم مهين،تدريب مهين(تتجسد يف ثالثة مكونات

  )٥٨(أهداف التنمية املهنية للمعلمني

  :تتمثل أهداف التنمية املهنية للمعلمني فيما يلي

 تربويتنمية وعي املعلم حمليا وعامليا مبتغريات السياق ال .١

 تنمية مهارات املعلم يف استخدام تكنولوجيا التعليم وتوظيفها يف البيئة التعليمية .٢

 حتسني وحتديث معارفهم األكادميية ومهارام التدريسية .٣

   مواكبني االجتاهات والتطورات التربويةاإعادة تأهيلهم أثناء اخلدمة كي يضلو .٤

                                                           

  : تم الرجوع الى ) ١

وزارة التربية : ، القاهرةدليل التدريب داخل المدرسـة).٢٠٠٣ (حسين بشير محمود، رضا السيد حجازي -

 .١٠متابعة، صوالتعليم، وحدة التخطيط وال

 .725 ص ، دار المعارف: القاهرة، المجلد الثالثالبن منظور،معجم لسان العرب -

  عالم الكتب،: ، القاهرةالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي). ٢٠٠٤ (محمد بشير حداد -

 .٢٣ص 

- Seyfaryth، J.T.، (1996). Personnel Management For Effective schools، (London: 

Allyn & Bacon، p.129. 

- Glover Derek & Law sue،(1996). Managing professional Development in Education 

(London: Kogan، 1996)، p. 3.  

ص ،١ط،مؤسسة طبية للنشر والتوزيع،القاهرة،النمو والتنمية المهنية للمعلم). ٢٠١٢(طارق عبد الرؤف عامر ) ٢

)٤٩-٤٨(  



 (رحلة االبتدائية احلديثة يف التنمية املهنية ملعلمي املتاالجتاها
٥٩

(  

 للعاملني أداة إستراتيجية يف دعم اجلـودة  – خاصة التعلم مدى احلياة والتنمية املهنية املستدامة   –يعترب التعلم والتنمية    

لك بتدائية و ذواألداء، ولذلك فمن الضروري االلتفـات إىل التنمية املهنية لنظام التنمية املهنية املستدامة للمعلمني باملدرسة اال

  :على النحو التايل

  Competencyاالجتاه القائم على أساس األداء والكفايات :أوالً

ويقوم هذا االجتاه على أساس املمارسات املستمرة من إطارها النظري دف تدريب معلمني أكفـاء وفـق                 

 و الواجبات اليت تولياأحدث نظريات التعليم والتعلم وذلك بالربط بني برامج التدريب من ناحية، وبني املهام واملسؤ         

مهارة " على إا Professional Competencyسيواجهها املعلمون من ناحية أخرى، وتعرف الكفاية املهنية 

أو معرفة أو قيمة أو صفة شخصية يتوجب من املعلم امتالكها لصلتها املباشرة بتعليم تالميذه، وبالتـدريس املوجـه                   

  ".إليهم

  : القائمة على األداء والكفايات على ثالثة حمكات رئيسة هيوتقوم برامج التنمية املهنية

  . احملك املعريف حيث يتم تنمية اجلوانب املعرفية للمعلم: األول

  . احملك األدائي حيث يتم تنمية اجلوانب السلوكية األدائية للمعلم: الثاين

م يف التنمية املهنية عن طريق مـستوى        حمك املخرجات التربوية التعليمية حيث يتم تقومي مدى تقدم املعل         : الثالث

  .التالميذ حتصيلياً باعتبارهم منتج أداء املعلم/ جودة املخرجات 

  :اجتاه التنمية املهنية الذاتية للمعلمني: ثانيا

حيث يتهم هذا االجتاه باملعلم كإنسان ينبغي احترام شخصيته، والعمل على حتقيق ذاته وتدعيم حريته وإرادته، 

الجتاه على العالقـات الشخصية املتوازنة واالهتمام باجلانب التطبيقي يف النمـو املهـين دون االلتـزام           ويؤكد هذا ا  

باملعارف املسبقة باعتبار أن استجابات التعلم البديهي للموقف التدريسي إمنا تنـشأ تفاعل املعلم معها له، وميكـن                 
                                                           

  : تم الرجوع الى) ٣

 ، تطوير نظام التنمية المهنية لمعلمي التعليم األساسي في ضوء المعايير القومية).٢٠٠٧ (فوزي رزق شحاته -

 .ي للبحوث التربوية والتنميةالمركز القوم

 ص ص  ؛١ ط،دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة،إعداد وتأهيل المعلم).٢٠٠٩ (دعمسمصطفي نمر  -

١٦٢-١٦١.  
 



جلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية، حيث أتاحت مراكز مصادر تعميق هذا االجتاه بالتوازن يف تنمية املعلم لذاته بني ا 

التعلم تنمية تلك اجلوانب من خالل برامج متخصصة، وقد سهل عملية التنمية املهنية الذاتية للمعلم التطورات السريعة 

  . االتصاالت واملعلوماتايف جمال تكنولوجي

  ة االجتاه االجتماعي النقدي للتنمية املهني: ثالثاً

ويركز هذا االجتاه يف إعداد املعلم ومنوه املهين على دراسة جمتمع املدرسة وجمتمع الـصف ودراسـة أبعـاد                   

االجتماعية اليت تؤثر على املمارسـة التعليمية، ويؤكد على تعميق الفهم االجتماعي للمعارف التربوية، وتنمية القدرة         

 جند االهتمام بالربامج اليت تنمى الكفايات األدائيـة االجتماعيـة           ومن مث . ارسات التربوية معلى املواجهة النقدية للم   

  .للمعلم، واليت تعيد للمدرسة دورها يف حتقيق األهداف اتمعية اليت أنشئت من أجلها

  اجتاه املدرسة القائمة على التنمية املهنية للمعلمني: رابعاً

عامل املتقدم، حيث تسعى إىل تطوير املـدارس ـا          يعترب هذا االجتاه من أحدث االجتاهات التربوية يف دول ال         

لتكون بيئة مناسبة للتنمية املهنية املستمرة للمعلمني، وحتويل املدرسة من بيئة تعليم إىل بيئة تعلم جلميـع املـدخالت                   

  .البشرية التعليمية ا

رسية، وكذلك احملاضرات اليت ويوصف هذا االجتاه بأنه عبارة عن األنشطة اليت تتم داخل املؤمترات التربوية املد

تتم هلذا الغرض، ويقتصر على األنشطة اليت هلا شكل نظامي وأهداف حمددة، ويعد شكالً من أشكال التعلم، وصيغة                  

من صيغ العمل هليئة التدريس باملدرسة، الذين يعملون معاً بصورة مجاعية، مما يساعدهم يف معاجلة املشكالت املرتبطة                 

عد التدريب املدرسي من حيث املبادئ اليت يقوم عليها مناسباً للتطبيق يف كل احلاالت إذا ما قورن بالعمل املدرسي، وي

بأمناط التدريب املركزي احمللي، ويتكون من كافة الربامج املخططة للفرص التعليمية اليت توفر ألعضاء اهليئة التدريسية                

  .اليت عني فيهاداخل املدرسة بغية حتسني أداء كل فرد منهم يف الوظيفة 

  .هذا وسوف يعتمد البحث مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمني يف تصوره املقترح

( مرتكزات التنمية املهنية املستدامة
٦٠

(  

طبقاً ملا سبق ترتكز التنمية املهنية املستدامة للمعلمني على عديد من املرتكزات اليت حتدد أبعاد هيكلها ومالحمها وأمهها 

  :ما يلي

  :التجريب املهين االجتماعي: املرتكز األول
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نية للمعلمني على أساس أا جتارب مهنية دف يف التحليل النهائي إىل اختيار             هإن النظر إىل برامج التنمية امل     

اجلدوى العملية خليارات التنمية املهنية ومدى حتقيقها ألهداف اتمع من التعليم حيث يعىن ذلك البحث باستمرار عن 

خيارات تنموية مهنية جديدة مل يكن التنبؤ ا متوقعاً أو ممكناً فيما لو سلمنا بأن هذه الربامج ائية، ففي تلك النظرة                     

  .اجلديدة ثراء لكل من جتارب التنمية املهنية وجتارب التعلم االجتماعي، وتنوع يشمل جماالت مهنية جديدة باستمرار

  

  

  ة للتنمية املهنيةاملسئولية الذاتي: املرتكز الثاين

حيث يقوم املعلم بتحمل مسئولية حتديد احتياجات منوه املهين واختيار الوسائل الالزمة واألوقـات املناسـبة                

إلشباع تلك االحتياجات يف بيئات خمتلفة قد تكون املرتل أو املدرسة اليت يعمل ا أو أي مكان آخر قد جيـد فيـه                       

، ويتميز هذا األسلوب بأنه األكثر إتاحة لالختيارات سواء من حيث األهداف      مصدراً من مصادر استمرار تنمية مهنياً     

أو احملتوى احملقق هلا أو الوسائل املؤدية لتحقيق تلك األهداف املهنية مراعياً يف كل ما سبق مناسبة كل متغري من هذه                     

حدي الذاتية للمعلم باجتاه استمرار السعي      املتغريات ملستواه املهين، فضالً عن أنه يعمل على استمرار استثارة دوافع الت           

  .إىل النمو املهين

 إن مقارنة األسلوب السابق بأساليب التنمية املهنية التقليدية يربز بوضوح أنه األكثر فعالية واألقل تكلفة سواء 

ة، وأن هذا اخلفـض يف      التكلفة اخلاصة اليت يتحملها املعلم يف سبيل منوه املهين أو التكلفة اليت تتحملها موازنة الدول              

البيئة احمللى للمدرسة نصيباً مماثل لذلك اخلفض كما تفوق عوائـده           / التكلفة اخلاصة والعامة مرجعة إىل حتمل اتمع      

  .عوائد الكلفتني معاً

  Sustainableاالستمرارية / االستدامة : املرتكز الثالث

أا عملية مستدامة ومستمرة تبدأ منذ اإلعداد للمهنة،         يعىن هذا املرتكز ضرورة النظر إىل التنمية املهنية على          

وتستمر طيلة املسار الوظيفي للمعلم، وما بعد املسار الوظيفي حيث يعمل املعلمون كبنـوك استـشارية أو بيـوت                   

ت استشارية للخربات التربوية اليت تراكمت عرب املراحل السابقة، ومن ناحية أخرى تعىن االستدامة ضرورة نقل اخلربا               

  .املهنية إىل األجيال الالحقة يف سري ورغبة حقيقية يف التواصل/ التربوية

  :التنمية املهنية والتدريب أثناء اخلدمة



والتدريب أثناء اخلدمة أحد هذه العناصر املهم ،التدريب أحد املكونات األساسية اليت يعتمد عليها يف تنمية املعلم مهنياً    

  .ثر استخداما يف هذا االوهو أك،يف جمال التنمية املهنية 

ظهرت فكرة تدريب املعلمني أثناء اخلدمة كرد فعل لعجز معاهد تدريب املعلمني عن توفري العدد الكايف من املعلمني                  

كما أن التدريب أثناء اخلدمة ازدهر مع املفاهيم اجلديدة واليت دعت إىل        . ملواكبة الزيادة املضطردة يف املدارس وزيادة الطالب      

وقد ساعد التدريب أثناء اخلدمة بعد املستجدات احلديثة،رارية التعليم والتدريب طوال فترة العمل لزيادة التأهيل ومواكبة استم

٦١(.ذلك يف االهتمام باألنشطة داخل الفصل وفكرة املشروعات وإدخال أساليب جديدة يف التعليم
( 

  :مفهوم التدريب

 خمطط ومنظم يهدف إىل إحداث تغيريات يف الفرد واجلماعة الـيت يـتم       يعرف التدريب أثناء اخلدمة بأنه كل نشاط      

تدريبها، من أجل تطوير معارفهم وخربام واجتاهام وجتديد معلومام، ورفع كفاءم األدائية وحتسني خـدمام احلاليـة                 

التعلم حلل مشكالت النظام    واملقبلة عن طريق استكمال تأهيلهم ملواجهة ما يستحدث من مستجدات تربوية تقتضيها خطط              

  )٦٢(.التعليمي ورفع مستوى اخلدمات التعليمية

  :أمهيةالتدريب

  )٦٣(:تكمنأمهيةالتدريبفياآليت

 .إجنازوظيفيأفضل،كماًونوعاً،أيزيادةاإلنتاجية،وبالتاليتخفيضالتكاليف -

 .زيادةفرصإشباعاملستفيدأواملستهلكلمنتجاتاملنظمةمنخاللتحسيناخلدماتوالسلعاملقدمةله -

 .ستخدامالتكنولوجيااحلديثة،فالتدريبيعداألفرادالستخداماآلالتواملعداتاحلديثة،وبالتالياحلصولعلىأكربعائدمنهاا -

: اســــــــــــــــــــــــــــــــتكمالدوراجلامعاتواملدارس  -
 .فإذاكانالتعليميوفراألساسالذييمكنأنينطلقمنهالفردإلىمجااللعمل،فإنالتدريبيأتيليستكملمابدأهالتعليم

: تنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاتمع -
  .يشملتنميةمعلوماتومهاراتاألفرادواجلماعاتفياالتصالوالتعاونوإقامةعالقاتإنسانيةمتساندةإذميتدالتدريبل
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٦٤(:أهداف التدريب أثناء اخلدمة
(  

  :من أبرز األهداف اخلاصة بالتدريب أثناء اخلدمة ما يأيت

ة والنفـسية   حتسني أداء املعلم وتطوير قدراته مما جيعله راضيا عن عمله ليساعد ذلك يف رفع الروح املعنوي                -

 .لديه

 .تنمية بعض االجتاهات اإلجيابية حنو العمل والعالقات اإلنسانية بني العاملني -

تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واملستحدثات العلمية والتكنولوجية والنظريات التربوية اليت جتعلـهم             -

 .أكثر قدرة على مواكبة هذه املتغريات

بيق األفكار واآلراء واحللول النابعة من نتائج الدراسات، مبا يؤدي إىل سد            تدريب املتدربني على كيفية تط     -

 .الفجوة بني النظرية والتطبيق العملي

زيادة قدرة املتدربني على التفكري املبدع مبا ميكنهم من التكيف مع أعماهلم من ناحية، ومواجهه مشكالم                 -

 .املستقبلية، والتغلب عليها من ناحية أخرى

خطاء يف أداء أعماهلم واإلقالع منها ما أمكن، واحلفاظ على الوقت واجلهد واملال يف مجيع مراحل تفادي األ -

 .العمل

إكساب املتدربني أساليب التعليم املستمر من خالل تكمينهم من مهارات التعلم الذايت املـستمر، أو مـن             -

 .ة لتطوير قدرلتهم وإمكانامخالل إجياد اجتاهات إجيابية حنو استمرار االلتحاق بالربامج التدريبي

 .تعريف املتدربني بكيفية القيام بواجبات رسالتهم ووظائفها -

 .رفع كفاية القائمني مبهام التدريب التربوي، عن طريق برامج تدريبية متخصصة -

 .تأهيل العاملني يف مهنة التعليم وتدريبهم مبوجب معايري وقواعد -

 .ي وأمهيته جبوانبه كلهاتنمية االجتاهات حنو تقدير العمل التربو -

 .تنمية مفهوم التربية املستمرة -

 .تبصري املعلمني واملدراء باملشكالت التعليمية ودورهم ومسئوليام -
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 .إعداد املعلمني واملدراء للمسامهة يف الربامج التدريبية وخلق جو من التعاون يف املؤسسات اليت يعملون ا -

يضاً جمتمعه العاملي، وتدريبه على مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بـني           ربط املعلم ببيئته وجمتمعه احمللي، وأ      -

 .التالميذ وبني بيئتهم احمللية، ومهارات تنفيذ وتقومي هذا التخطيط

(مربرات التدريب أثناء اخلدمة
٦٥

(  

قيق هـذه   إن غاية التدريب أثناء اخلدمة هي جعل املعلمني يواكبون التطوير والتجديد، ولضمان جناح التدريب يف حت               

الغاية؛ فمن املؤكد أن ينبع التدريب من االحتياجات الفعلية للمعلمني، وحتقيق األهداف، ومن هنا برزت احلاجة لتحديـد                  

  : ما يليمربرات التدريب يف أثناء اخلدمة للمعمني،فاالحتياجات التربوية

ومتالحق ويكشف عن جماالت مما يسمح بعطاء علمي وتقين جديد : التنامي السريع يف نظم املعرفة وتنوعها  -

 .تطبيقية جديدة هلذه املعارف

إن التغريات اليت حتصل يف بنية املناهج التربوية وحمتواها والتطورات اليت ترافقهـا يف              : تطور املناهج التربوية   -

 .تقنيات التعليم وأساليب استخدامها

ا اخلطط التنموية وأساليب تنفيذها     إن التغريات املتعاقبة والتجديدات اليت تتصف       : جتديد اخلطط التنموية   -

 .تتطلب، بطبيعة احلال تطويراً وتعديالً بالئم خطط التربية وكفايات املعلمني على حد سواء

إن جودة مناهج إعداد املعلمني مهما بلغت ال ميكن هلا يف خضم عصرحافل : تطور العلوم وطرائق تدريسها  -

 .ريب مستمر للمعلم يف أثناء اخلدمةغريات املستمرة، حتتاج إىل تدتبالتطورات وال

يواجه املعلم يف حياته الوظيفية حالياً متغريات متسارعة يف جمال العلوم       : لتكنولوجيا ووسائل االتصال  تطور ا  -

وتطبيقاا، ويف جمال التكنولوجيا وسائل املعرفة واالتصاالت، والتحول من الوسائل الـسمعية والوسـائل           

البصرية إىل احلوسبة واملعلوماتية كتقنيات حديثة متغرية باسـتمرار، ممـا           / عية  البصرية إىل التقنيات السم   

 . عن طريقها، ويوظفها يف أثناء التعليم تدريب املعلم عليها لينمي معارفهيستوجب

مل يتلق كثري من املعلمني يف أثناء إعدادهم ما يؤهلهم ألداء وظائفهم : معاجلة النقص احلاصل يف فترة اإلعداد -

 .يدانية أداء كامال، فبعضهم يعجز عن العطاء العلمي املنتظرامل
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تظهر بني احلني واآلخر تطورات يف النظريات والفلسفات التربوية اليت تعتمـدها            : تطور النظريات التربوية   -

 .األنظمة التربوية يف الدولة أو اتمع

ذين حيشون أذهان تالميذهم باملعارف، ومل مل يعد املعلمون األكفاء هم ال: متكني املعلم من األدوار املتجددة   -

 .يعد املعلم السلطة املطلقة يف الصف، بل أصبح هو الذي يدير املواقف التعليمية ويهيئ الفرصة للتعلم

يعمل التدريب على حتسني األداء وزيادة كفاءة املعلمني، بغية الوصول إىل درجة عالية             : حتسني أداء املعلم   -

 .ليف واقل اخلسائر، مما يسهم يف حتقيق التنمية اإلنسانية الشاملة اليت ينشدها اتمعمن اإلنتاجية بأقل التكا

عند انتقال املعلم إىل عمل تربوي آخر كاإلدارة املدرسية واإلشراف التربـوي            : تغيري العمل أو التخصص    -

 .عمله اجلديديستوجب تدريباً خاصاً لتمكني هذا املعلم من النجاح يف ،واإلرشاد الطاليب وغري ذلك 

يليب التدريب رغبة املعلم وحاجته إىل التعلم املستمر لزيـادة          : إتاحة الفرصة للنمو املهين والترقي الوظيفي      -

كفاءته يف العمل وقدرته على حتسني مهاراته الذهنية مبا يكفل له تقبل اجلديد واحملافظة باسـتمرار علـى                  

  .ه ومن مث يساعد على رفع روحه املعنويةويزيد من ثقة املعلم بنفس. مستوى عال من الكفاءة

  :أساليب التدريب أثناء اخلدمة

عديد من أساليب تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة، وسوف نقصر احلديث هنا على أهم وأشهر هذه األساليب                 هناك  

  :وهي

  )٦٦(:أساليب تدريبية تتم داخل موقع العمل: أوالً

عادة داخل موقع العمل، وبإشراف مباشر مـن القيـادات العاملـة             هذا النوع بني األساليب التدريبية يتم       

  :باملؤسسة، وهلذا النوع من التدريب وسائل وأساليب متنوعة من أمهها

  .متتد لعدة أشهر قبل أن يصبح املوظف اجلديد مسئوالً متاماً عن عمله) فترة التجربة(ختصص فترة تسمى  -

ا املتدرب لرؤية خمتلفة لشىت الوظائف الـيت حيتـاج إىل      الدوران بني عدة وظائف أو نشاطات، فيعرض فه        -

 .اإلملام ا

                                                           

 يف عصر اللغة العربية: املؤمتر السنوي اخلامس التعليم وأنشطته، ابية ـ تكنولوجيحتديث طرائق تعليم اللغة العر). ٢٠٠٦(رضوان الدبس ) ١

  .)هـ١٤٢٧ ذي القعدة ١شوال ـ ٢٠٠٦/٢٨ تشرين الثاين ٢٢- ٢٠(جممع اللغة العربية بدمشق املعلوماتية، 

. 



املكتب ااور، حيث يوضع مكتب املوظف اجلديد إىل جوار مكتب رئيسه مباشرة، أو إىل جوار مكتـب       -

زميله القدمي الذي سوف يقوم بتدريبه، فيالحظ سلوكه وتصرفاته وقراراته، ويسند إليه املـدرب بعـض                

 .ريج فيقوم ا يف البداية حتت إشرافه مث يبدأ يف االستقالل بإجناز أعماله كاملةاألعمال بالتد

هم أو مدربيهم شغل وظائف الغائبني، حيث ميكن التدريب عن طريق تكليف الزمالء بالقيام بأعمال رؤسائ      -

 .اجهة صعوباتمع الرجوع إىل املدير املسئول يف حالة مو.  لفترة حمدودة أثناء غيامأو زمالئهم القدامى

توجيه األسئلة، حيث ميكن للرئيس أو الزميل القدمي أن يدرب املوظف اجلديد عن طريق سؤالني بني احلني                  -

 .واآلخر عما ميكن فعله يف بعض املواقف، مث يبدأ حييل إليه بعض األمور ويراقبه فيها

اد آخرين، وحياول املتدرب    املشاركة يف أعمال اللجان، وذلك عن طريق تعرض املتدرب خلربات وأراء أفر            -

املتمرس على عرض وجهة نظره بأسلوب منطقي مقنع يعرض فيه لكل اجلوانب، وهذا األسلوب يـصلح                

 .للمرشحني لوظائف إدارية أو قيادية وإن كان يعاين من عيوب اللجان املعروفة

 تعليمـات   الوثائق والنشرات، حيث توزع تعليمات على املوظفني اجلدد كل فترة مـن الـزمن تـشمل                -

وتوجيهات حول أفضل األساليب ألداء العمل والواجبات واملسئوليات والسلوكيات الوظيفية، ووظـائف            

 .املؤسسة وفرص الترقي، وكيفية حتسني األداء إىل جانب معلومات متخصصة يف وظيفته اجلديدة

  

٦٧(:أساليب تدريبية تتم خارج موقع العمل: ثانياً
(  

مة خارج موقع العمل، أن يدور يف أماكن خارج العمل، إما يف قسم مستقل تابع   ويقصد بالتدريب أثناء اخلد   

للمؤسسة نفسها، أو خارجها يف جهات متخصصة مثل معاهد اإلدارة أو مراكز التدريب أو بعض اجلهات أواملكاتب            

ـ   : وهلذا النوع من التدريب وسائل وأساليب متنوعة منها       . املتخصصة ية، واملـؤمترات،   احملاضرات، واحللقات الدراس

، واملباريات اإلدارية، والزيارات    تار املفتوح، ودراسة احلالة، ومتثيل األدوار، وسلة القرارا       وواملناقشات اجلامعية، واحل  

امليدانية، وغريهم الكثري، واملفاضلة بني أسلوب وآخر ترتكز على اعتبارات وعوامل عديدة جيب مراعاا قبل عمليـة            

  :رييب املالئم، ومن أهم هذه االعتباراتاختيار األسلوب التد

مدى مالئمة األسلوب التدرييب للمادة التدريبية ولألفراد املتدربني طبيعة املتدربني واجتاهام ومـستويام              -

  .العملية والتنظيمية

                                                           

 .٤٥-٣٧ص ص . مرجع سابق، سهري حممد حوالة،ي عبد السميع حممد مصطف) ١(



 .ريبيةإمكانية توافر التسهيالت املادية للتدريب مثل لقاعات واألجهزة واملعدات الالزمة إلجناز العملية التد -

 . مع موازنة التدريبومالئمتهانفقات استخدام كل وسيلة تدريبية  -

 .مدى مالئمة الوقت واملكان املتاح لكل وسيلة تدريبية -

 .درجة إملام املدرب نفسه باألسلوب التدرييب -

عدد املشتركني يف الربنامج التدرييب، فكلما كان عدد املشركني قليالً كلما أمكن اسـتخدام األسـاليب                 -

  .ائمة على املناقشةالق

البد أن تتغري أساليب وأشكال التدريب وتتطور وفقاً للتطور االلكتروين، ظهرت أجهزة احلاسوب يف التدريب حىت                

وصل إىل أماكن العمل ويف البيوت، جمتازا بذلك حدود املكان والوقت، موفراً كثرياً من اجلهد واملال، متيحاً فرصة التدريب                   

  .ذلك هو األجدر يف االلكتروين،ولعل التدريب للجميع

  منوذج لربامج التدريب أثناء اخلدمة) ١(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  :ة للتدريب أثناء اخلدمةاإللكترونياألساليب : ثالثاً

تصدي للمشكالت التعليمية دف إجياد حلول غري تقليديـة  ت املبتكرة يف الظهور لااللكترونيةالتدريب برامج  بدأت  

  .هلا

تستعمل استراتيجيات وتقنيات تدريسيه    

مطابقة لتلـك االسـتراتيجيات الـيت       

 سيستعملها املعلم املتدرب مع تالميذه

توفر بيئة تعليمية شـبيهة بتلـك الـيت         

 .تدرب لتالميذهسيوفرها امل

تساعد املتدربني على التفاعل باألسلوب الذي      
 ونه يف التفاعل مع تالميذهملمسيتع

تقوم على حاجات املتدربني احملددة وتركـز       
عليها متاماً كما يطلب من املتدربني أن يبنـوا         

 الربامج على حاجات التالميذ

  برامج التدريب

 أثناء اخلدمة



ين خري وسيلة يتعود منها املتدرب على التعلم املستمر مدى احلياة ،األمر الذي ميكنه من تثقيـف            والتدريب االلكترو 

٦٨(.نفسه وإثراء املعلومات من حوله، مما جعله أفضل التقنيات اليت تعمل على حتقيق أهداف التدريب بكفاءة عالية

(  

تنوعة وفعالة بصورة مـستمرة وبتكـاليف       فرصة كبرية لتقدمي برامج تدريب م     " التدريب اإللكترونـي "لذا يصبح   

، دون املساس جبـودة برامج التدريـب ومما يؤدي إىل زيادة دافعية املستفيدين من هذه الربامج لتحديث منخفضـةاقتصادية 

  )٦٩(.مهارام وبالتايل حتسن أدائهم املهين

ذرية للعديد من املشاكل والصعوبات     ومن هنا تربز أمهية التدريب اإللكتروين الذي ميكن من خالله تقدمي حلول ج            

  . معلم اللغة العربية، وتنميته مهنياً بتلبية حاجاته التكنولوجيةتواجهاليت 

  :أهداف التدريب االلكتروين

  )٧٠(: إىل تبين أسلوب التدريب االلكتروين وذلك لتحقيق األهداف التاليةاملتقدمةلقدسعت العديد من الدول 

  .مرة للمعلمني فعال بصورة مستتدريبتقدمي  -

 .م متعددة ومتنوعة تفي باحتياجات املعلمني واهتماماتدريبيةتقدمي برامج  -

 . لالستفادة من تلك الربامج يف حتديث وجتويد مهارام وبالتايل حتسن أدائهم املهيناملعلمنيزيادة دافعية  -

د يف هذا اال وذلك بأقـل        هذه الدول إلنشاء شبكة معلومات حملية ودولية تفي        بنيتدعيم التعاون الفين     -

 .تكلفة وأعلى جودة

  انب التكنولوجي التنمية املهنية للمعلم اللغة العربية يف اجل: الثاين تعليق على احملور

ومة ومعـايري   التدريب وبراجمه، تتم وفق خطة مرس     التنمية القائمة على     عمليات   وباإلضافة ملا سبق وإذا ذكرت بأن     

، وهذا يعين بالضرورة وجود مسئول يكون لديه القدرة علي صياغة السياسة     ليست شيئاً عارضاً  موضوعة وحمددة سلفاً، فهي     

وواجبام حنو التنمية املستدامة، كما التكنولوجية ، وتبني احتياجام املؤسسة التعليمية والعاملني ا التنموية اليت حتقق أهداف     

ملعلم اللغة لسفة التدريب يف أثناء اخلدمة، وهي عملية التنمية املهنية لص الباحث إيل وجود صيغة عامة، تقترب من جوهر وفخي

                                                           

المؤسسة ، الرياض ، بالمؤتمر والمعرض التقني السعودي الثالث،تقنيات التعلم عن بعد). ٢٠٠٤(دم أحمد  محمد آ)١

  .١٧  ص،العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

علمين ومتطلبات تطبيقه بمصر في ضوء خبرات بعض  للماإللكترونيالتدريب ). ٢٠٠٧ (جهاد عبد ربه محمد) ٢

  .١٤، ص٢، ج١٣٣كلية التربية جامعة األزهر، ع: ، القاهرةمجلة التربيةالدول، 

  .١٤-١٣، ص ص مرجع سابق،جهاد عبد ربه حممد) ٣



، اليت حتتاج لوعي ودراسة أثناء عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، واليت           العربية باملرحلة االبتدائية يف اجلانب التكنولوجي     

  .والتكنولوجيايز بتطورات هائلة يف املعارف ، والذي متمعلم اللغة العربية يف العصر احلايلبدورها ترقي مبلكات وقدرات 

  :بما يليملعلم اللغة العربية يف اجلانب التكنولوجياهلدف من التنمية املهنية بوصف وينتهي الباحث 

  . ملعلم اللغة العربيةرفع مستوي األداء الوظيفي  -

  . كنولوجيا التعليم من خالل استخدام أجهزة وتقنيات تيئة املعلمني إلتباع أسلوب جديد يف العمل -

 .لك يف رفع مستوى التالميذحتسني أداء املعلم وتطوير قدراته مما يساعد ذ -

 . لدى معلمي اللغة العربيةتنمية بعض االجتاهات اإلجيابية حنو العمل والعالقات اإلنسانية  -

تلك التقنيـات   ت إجيابية حنو     من خالل إجياد اجتاها     معلمي اللغة العربية من مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم        متكني -
 .احلديثة

 . متخصصةإلكترونية ، عن طريق برامج تدريبية معلمي اللغة العربيةرفع كفاية  -

  : لتدريب املعلم يف أثناء اخلدمة ة االلكترونيالربامج: احملور الثالث

أجل تطوير العملية التعليمية    اليت بدأت تغزو املؤسسات التعليمية، وتستخدم من        ربامج االلكترونية   هناك العديد من ال   

 اليت بدأنا نسمع    الربامجورفع كفاءا وزيادة فاعليتها، وحتقيق األغراض وتنفيذ السياسات التعليمية املختلفة، ومن أمثلة تلك              

، شبكة Computer Conference، مؤمترات احلاسوب Interactive Videoالتفاعليالفيديو :عنها اآلن ما يلي

، أنظمــة الوســائل املتعــددة Hypermedia Systemsيربميــدياا، أنظمــة اهلInternetيــة املعلومــات الدول

Multimedia Systems)٧١(.  

ويعرف التدريب االلكتروين بأنه عبارة عن استخدام تقنية االتصاالت واملعلومات يف النشاطات املطلوبـة لعمليـة                

 على إرسال املادة العلمية للمستفيدين بل تتعدى ذلـك          رتقتصالتدريب لتشمل التعليم االلكتروين والتدريب االلكتروين وال        

(لتشمل مجيع اخلطوات واإلجراءات من إدارة ومتابعة لعملية التدريب
٧٢

(  

 التكنولوجيةاملراد التدرب عليها،باستخدام  املعارف واملهارات معلمي اللغة العربيةساب عملية إك بأنهه الباحث ويعرف

  .بتوظيف تكنولوجيا التعليم يف تدريس اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائيةرفع كفاءم املهنية بغية الوسائط املتعددة ،

                                                           

الوسائط  أثر تغيير تسلسل األمثلة والتشبيهات في برامج الحاسوب متعددة ).٢٠٠٠ (هاشم سعيد إبراهيم الشرنوبى) ١

على تحصيل الطالب المعلمين المستقلين والمعتمدين إدراكيا لمفاهيم تكنولوجيا الوسائط 

 .٢، كلية التربية، جامعة األزهر، ص رسالة ماجستير غير منشورةالمتعددة، 
٢

 .١٢ص،٩١ع ،مجلة المعرفة،ماهو االختالف؟: التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي). ٢٠٠٣(محمد محسن العبادي ) 



 ساعة كل أيام األسبوع دون التقيد حبدود الزمـان  ٢٤ومييز التدريب االلكتروين إمكانية التعلم عربه بشكل مفتوح  

تعلمني على املهارات العقلية العليا ومهارات حل املـشكالت         واملكان، واالخنراط يف نظام تعليمي فعال يعمل على تدريب امل         

وذلك وفقا لقدراته وإمكاناتـه ومنـط       ) التعلم الذايت (وذلك باستخدام األساليب التعليمية اليت يعتمد فيها املتعلم على نفسه           

هى، وكذلك ينتقي من بني العديد من تعلمه،ويتاح له فيها كافة املصادر التعليمية ليختار من بينها ما يناسبه ويبدأ من حيث أنت

  ) ٧٣.(األنشطة التعليمية املصممة مبا يتوافق مع مستواه التعليمي

  :أسلوب التعلم الذايت كأحد أساليب التدريب االلكترونية

 :Self Learningأسلوب التعلم الذايت  

ملا له من دور  ووالدراسات  البحوث   عليه العديد     أكدت  له أمهية كبرية يف تدريب املعلمني ملا       أسلوب تدرييب يالتعلم الذات يعترب  

يف التعلم م وسرعتهمكبري يف حتقيق النمو املهين للمعلمني وذلك مبا يتفق مع قدرا .  

 :مفهوم التعلم الذايت 

 أشار رونتري إىل أن التعلم الذايت هو النشاط التعليمي الذي يتم عن طريق قيام املتعلمني بتعليم أنفسهم بأنفسهم عن
  . طريق التعليم املربمج ، أو أي مواد تعليمية أخرى لتحقيق أهداف واضحة دون تدخل املدرس 

ويقول حسن جامع إن التعليم الذايت هو األسلوب الذي مير به املتعلم على املواقف التعليمية املتنوعة بدافع من ذاته وتبعاً 
إىل انتقال حمور االهتمام من املعلم إىل املتعلم ، ذلك أن املتعلم مليوله ليكتسب املعلومات واملهارات واالجتاهات مما يؤدي 

هو الذي يقرر مىت وأين يبدأ ومىت ينتهي وأي الوسائل والبدائل خيتار مث يصبح مسؤوالً عن تعلمه وعن النتائج والقرارات 
  .اليت يتخذها

  

  :)٧٤(مهية عمليةالتعلم الذايتأ

 :عتبارات منهاتعترب عملية التعلم الذايت مهمة لعدة ا

                                                           

مؤتمر التدريب االلكتروني وتنمية الموارد ،التعلم االلكتروني وتفريد التعليم).٢٠٠٩(حسن حسيني جامع ) 73

  .٢٦٩ص ،جيا التعليمو الجمعية العربية لتكنول،)٢٠٠٩ أغسطس١٣-١٢(البشرية

    :تم الرجوع إلى)١

 ،لم الذاتي في عصر المعلوماتيةالموديوالت التعليمية مدخل للتع).٢٠٠٦ ( عفت الطنطاوي،فوزي الشربيني -

 .٤٥ص؛ ١،ط مركز الكتاب للنشر:القاهرة

مجلة ،  أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل الجامعي بين النظرية والممارسة).٢٠٠٢(محمد األصمعي  -

 .١٠٢ص، العدد األولالقومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز : القاهرةالبحث التربوي،



 .يراعي الفروق الفردية بني املعلمني يف اجلوانب العقلية واالنفعالية واجلسمية .١

  .تقييم وتقومي ذايت ملعارف املعلم ومهاراته التدريسية .٢

  . مواكبة التفجر املعريف والتقين يف املعرفة واملعلومة  .٣

 .جديد ومتطور دور املعلم اجيايب ونشط يف تطوير قدراته الذاتية والبحث عن كل  .٤

 .التعليم كل ما هو متطور ومعاصر يف جماالت يواكب ويراعي .٥

 .ميكن املتعلم من إتقان املهارات األساسية الالزمة ملواصلة تعليمنفسه بنفسه ويستمر معه مدى احلياة .٦

  (75)أشكال التعلم الذايت

  :مع أسلوب التعلم الذايت،ومنهايوجد جمموعة كبرية من االستراتيجيات التربوية اخلاصة بتصميم برامج تتفق 

 )Modulesاملوديوالت التعليمية (التعلم باستخدام الوحدات التعليمية الصغرية .١

 التعلم باستخدام الرزم التعليمية .٢

 التعلم باستخدام الكمبيوتر .٣

 التعلم املربمج .٤

 :أساليب التعلم الذايت

علم ليها فجميعها تؤكد استقاللية املامة اليت تقوم عتتعدد أساليب التعلم الذايت إال أا تتفق من حيث املبادئ الع

، واملوديوالت Instructional Packagesوإجيابيته ونشاطه ومن هذه األساليب احلقائب التعليمية 

  . Instructional Modularالتعليمية

نات متميزة، ووظائف ديول كأحد أساليب التدريب الذايت ملا له من إمكاو أسلوب امل يف البحث احلايلواتبع الباحث

  .عديدة من شأا تنمية معلم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية تكنولوجياً

  :ذايتأسلوب املوديوالت كأحد أساليب التعلم ال

                                                           

 .٣٨ص ، ١ط ، عالم الكتب،القاهرة ،ديوالت التعليميةوالتعلم الذاتي بالم).٢٠١١ ( عفت الطنطاوي،ربينيفوزي الش)٢



علم وفق سرعته رية التقدم والتدرحب بشكل متتابع ، يترك فيها للمت وحدات حمددة ومنظمةاملوديوالت عبارة عن

ا اهلدف مت تقسيم احملتوى إلىوحدات صغرية لكل وحدة أهدافها السلوكية احملددة، ولتحديد نقطة ، ولتحقيق هذالذاتية

االنطالق املناسبةللتعلم يتم اجتياز اختبارات متعددة، وبعد إجناز تعلم الوحدة جيتاز اختبارا تقومييالتحديد مدى االستعداد 

  .عاال،فإنه يعيد تعلم الوحدة مرة أخرى إىل أن يتقنهاكان االختبار غري فلية وإذا لالنتقال إىل الوحدة التا

أنه وحدة تعليمية "يعترباملديول التعليمي من أكثر أساليب تفريد التعليم استخداماً يف جمال إعداداملعلم ويعرف املديول و

 وهذه الوحدة ،"يمياًمعيناًصغرية حمددة ضمن جمموعة متتابعةومتكاملة من الوحدات الصغرية اليت تكون يف جمموعها برناجماً تعل

تضم جمموعة متنوعة من األنشطة التعليمية اليت تساعداملتعلم على حتقيق أهداف تعليمية حمددة جبهده الذايت وحسب قدرته 

  .)٧٦(وسرعتهوحتت إشراف وتوجيه املعلم

التعلم بشكل فردي متعلموحداتتعليمية متكاملة ذاتياً تتيح لل "املديوالتالتعليمية بأا)٧٧()٢٠٠٢ صربي، (كمايعرف

 "، من خالل جمموعةأنشطة تعليمية متنوعة، وتسمح للمتعلمبتقومي نتائج تعلمه ذاتياًذايت

، تسري وفق سلسلةمن اخلطوات، غرةوحدةتعليمية منوذجية مص "املديواللتعليمي بأنه)٧٨()٢٠٠٤ ،سامل (ويعرف

ات اخلاصة بدراسة املديول،مثاختبار قبلي حول املوضوع  التعليم منتساعد املتعلم على حتقيقالتعلم بطريقة ذاتية، تبدأ مبجموعة

املراد دراسته،مث مقدمه،مث قدر من املادة التعليميةتعقبها جمموعة من األنشطة والتوجيهاتلمصادر تعلم أخرى خيتار منها املتعلم 

ملديول وال ينتقل إىل مديول آخر إال مايناسب قدراته واستعداداته، وينتهيباختبار بعدي، ملعرفة مدى تقدمه يف دراسةا

  ".على األقل ، وميكنأن يتم حتت إشراف املعلم وتوجيهه %80بعدحصوله يف االختبار البعدي على

، تشملمجموعة من األنشطة واخلربات تعليمية تصمم بطريقة منظوميةوحدة:وميكنأن نعرف املوديواللتعليمي بأنه

األهداف اإلجرائية، أمهية دراسة الوحدة، األنشطة  (م الفرديوفق سرعته الذاتية وتضمواملوادالتعليمية تسمح للتلميذ بالتعل

على األقل لالنتقاإلىل  %80ويتطلب من التلميذالوصول إىل درجة اإلتقان، )التعليمية، التقومي القبلي والبنائي والبعدي

 .املوديول التايل أو االنتهاء من دراسةاملوضوع احملدد

 للموديول التعليمياألسسالتربوية 

                                                           

  :، متاح على اإلنترنتتعريف الموديوالت التعليمية). ٢٠٠٩( وفاء صابر )١
topic-2291t/com.hooxs.2raafat://http  

رسالة ،  الجاريةاألحداثفاعلية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائل قائم علي ).٢٠٠٢(ري إبراهيم الجيزاوي صب) ١

 . كلية التربية، جامعة األزهر،ماجستير

 .٣٢٦، صمكتبة الرشد: ، الرياضوسائل وتكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٤(أحمد محمد سالم ) ٢



  :)٧٩(تبنىاملوديوالت التعليمة على جمموعة من األسسالتربوية املستمدة من األسس التربويةلتفريد التعلم واليت منها

  : مراعاةالفروق الفردية بني املتعلمني-١

تعلم مث تقدم له يقدماملوديول التعليمي فرصاً جيدة ملراعاةالفروق الفردية بني املتعلمني، عن طريقتشخيص حالة كل م

   :بدائلمتنوعة من األساليب واألنشطة مثل

  .تعدد نشاط البدء :البديل األول

  .تعدداألنشطة والوسائل :البدياللثاين

  .تشعباملسارات التعليمية وتعدد استراتيجياتالتعلم :البدياللثالث

  .ودوره اإلجيايب يف عملية التعلم االهتمام باملتعلم-٢

   .اهلادف حتقيق مبدأ التعلم-٣

   . التعزيز املباشرالستجابة املتعلم-٤

  . التعلم من أجالإلتقان-٥

  . االستثمار األفضللوقت املتعلم-٦

  . االستخدام األفضللوقت املعلم-٧

 . إمكانية تعليماملتعلمني بعضهم البعض-٨

 :إجراءتصميم املوديول التعليمي

  :)٨٠( مدخل جمموعة من اخلطوات تتمثلفي ما يليتشملعملية تصميم املوديول التعليمي تصميمامنظوميا وفق

  : حتديد املوضوع-١

                                                           

  :متاح على اإلنترنت: يةتعريف الموديوالت التعليم).٢٠٠٩(وفاء صابر ) ٣
topic-2291t/com.2raafat.www://http 

 .مرجع سابق).٢٠٠٩(وفاء صابر ) ١



جيبعلى املصمم أن يقوم بتحديد جمال املشكلةالتعليمية وذلك يؤدي إىل حتديد موضوعاملوديول من خالل مؤشرات 

  .عديدة جيمعهامن مصادر ذات صلة مبجال االهتمام ، ويشترطأن يكون املوضوع حمدداً حتديداً دقيقاً

  :ديد األهدافالعامةحت -٢

يتمصياغة األهداف يف ضوء احتياجات املقرروتقديرات جلان املناهج وخربة املصمم ببعضصعوبات التعلم وعادة ما 

  .تصاغ هذه األهداففي صورة عامة لكي تركز جهود املصمم فياجتاه حمدد

  :تعلم حتليل خصائصامل-٣

 القدرة على التركيز ، ومستوىالدافعية ، ودرجة االعتمادية يقوماملصمم بتحديد أهم اخلصائص الفرديةللمتعلم مثل

النمو العقلي ،املستوى االجتماعي ، واملستوى  :واالستقاللية، كما يقوم بتحديد اخلصائص املشتركة بيناملتعلمني أمثالة ، مثل

ملشتركة وخصوصيتها لتناسب الدراسي، وغريها ، وجيب على املصمم ان يراعيالتوازن بني عمومية الوحدة لتناسب اخلصائصا

  .اخلصائصالفردية

  

  : حتديد السلوكاملدخلي-٤

 لبدءالتعلم دراسة ملوضوع املوديول وحيددالسلوك املدخلي من خالل اختبار الالزمةونعنيبذلك املتطلبات السابقة 

كيز على جوانب معرفية قد خاص قديأخذ عشرة أشكال تتوقف على طبيعة املوديول، فقد يأخذ منط الورقة والقلم يف حالةالتر

  .يكون يف صورةأداء عملي إذا كان املوضوع متعلقاً بتعلممهارات حركية

  : حتليل احملتوى-٥

وهنايلزم حتديد مفردات احملتوى اليت تغطياألهداف العامة للمديول ، حيث يقوم املصممبمعرفة ما يف حمتوى املديول 

  .ليلكل منها على مكوناته الفرعيةمن معرفةومهارات واجتاهات مث يقوم بعزهلا وحت

ففيحالة احملتوى املعريف ميكن للمصمم أنيستخدم التحليل اهلرمي الذي يتضمن حتليلمفردات احملتوى يف بعدين مها بعد 

بينمايشري بعد السلوك (حقائق ، مفاهيم ،قوانني )املضمونوبعد السلوك، حيث يشري بعد املضمون إلىنوع احملتوى املراد تعلمه

أما احملتوى اجلانباملهاري احلركي استخدام حتليل املهارة، حيث يستخدم املصمم  . لتعلم املضمونالالزمة العمليات العقليةإىل

أماممحتوىاجلانب الوجداين فيمثل صعوبة فيوجه  .سلسلة من اخلطواتواإلجراءات ينبغي تعلمها يف تتابع حتىيحقق اهلدف



حمددة لذلك ، وعلى املصمم أن حيدد اجلوانباملعرفية واألدائية الالزمة لتغيرياالجتاه املصمم ، حيث ال توجد أساليب واضحةو

  .وأن حيدد أساليب إظهارها وتعزيزها

  : صياغة األهداففي صورة سلوكية-٦

وهنايقوم املصمم بترمجة األهداف العامة إلىمجموعة من األهداف السلوكية ، حيث يشمالهلدف وصف السلوك 

تعلمفي اية دراسة املوديول بصورة قابلةللمالحظة والقياس ، وعلى حتديد الشروطأو الظروف اليت يظهرها املتوقع من امل

  .السلوك املتوقع ،كما جيب أن تشري الصياغة إىل معيار ومستوىاألداء املطلوب

  : وضع مقاييساألداء-٧

امها قبل وأثناء وبعد دراسةاملوديول، ويالحظ االختبارات التييمكن استخد /حيثتشري مقاييس األداء إىل أدوات التقومي

أن بنود هذه االختباراتيجب أن ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهدافاملوديول ، كما جيب أن تغطي مجيع أهدافاملوديول ، خاصة 

  .االختبار البعدي للموديول، كما يقوم املصمم بإعداد اختبار السلوكاملدخلي الذي يرتبط باملتطلبات السابقة

  : تنظيم احملتوى-٨

االنتقال من احملسوسإىل ارد ، : وهناكطرق عديدة لتنظيم احملتوى ميكن استخدامهاباإلضافة إىل الطرق املعروفة مثل

  .ومن اجلزء على الكل والعكس، أو استخدام التسلسل الزمن أو غريها منالطرق املعروفة

ابع احملتوى ما هو معروف بامسالتتابع اهلرمي وفيه ترتب ومنالطرق اجلديدة اليت ميكن استخدامها مناجل تنظيم تت

  .األنواع املختلفةمن التعليم بدءاً بأبسطها وهو التعلماإلرشادي ، وانتهاء بأكثرها تعقيداً وهوحل املشكالت

  : اختياراإلستراتيجية العامة-٩

األنشطةالقبلية، وطرق تقدمي : ية مثلهناكمجموعة من العناصر األساسية اليت تشكلفي جمموعها اإلستراتيجية التعليم

وعرض املعلومات ،وحتديد أوجه مشاركة الطالب واالختبارات، واملتابعة مع مالحظة أنه ال توجدإستراتيجية مثلى تصلح يف 

  .مجيع املواقففلكل موقف إستراتيجية

  : اختيار األجهزةواألدوات التعليمية-١٠

. مةاليت ترتبط باألهداف وظروف البيئة وطبيعةاحملتوىميكنللمصمم االسترشاد ببعض املعايري العا

  :وتضمناختياراألجهزةمايلي

  .التعرف علىاألجهزة واألدوات التعليمية املتوافرةواليت ميكن توفريها عن طريق االستعارةأو الشراء أو اإلنتاج -



  .معرفة خصائصكل وسيلة ومميزات وحدود استخدامها -

  .، مبايف ذلك دوراملعلم ضمن اإلستراتيجية اليت مت حتديدهاحديد دوركل وسيلة ميكن استخدامها  -

  : بناء النموذجاألويل للموديول-١١

  .وفيهذه اخلطوة يتم وضع مجيع اخلطوات السابقةيف صورة منوذج متكامل للموديول استعدادالتجريبه

  : جتريب النموذجاألويل-١٢

  :ويتمذلكمنخالملستويني

  .حكم عليه واقتراح التعديالت املناسبةمصممآخر لل/عرض املوديول علىمعلم  - أ

جتريب املوديولعلى جمموعة من الطالب لبيان فاعليته ونقاطالضعف فيه وعلى املصمم أن يدون املالحظاتعن  - ب

التعديالت الالزمة سواء يف األهدافأو االختبارات أو املواد التعليمية حيثتعترب عملية التجريب األوىل تغذية 

   .مرجتعةلعملية التصميم

  :إجراءالتعديالت / حتليل النتائج-١٣

يتمالتوصل إىل جوانب التعديالت الضروريةوذلك من خالل مالحظات التجريب األوىل ،واليت قد تتطلب إعادة 

صياغة بعض األهدافأو مراجعة مصداقية حتليل احملتوى أومراجعة بعض العناصر اإلستراتيجية التعليمية، وقد يشمل التعديل 

  .ت تعليميةجديدةإضافة مفردا

  : التطبيقواملتابعة-١٤

بعد توزيع املوديولعلى الطالب لدراسته جيب املتابعة املستمرةأثناء التطبيق ، وقد حيتاج املوديول إلىإعادة النظر يف 

  .بعض مكوناته حىت بعد وضعهاموضع التنفيذ



  :مكوناتاملوديول التعليمي

 :)٨١( التعليمي واليت ميكنإمجاهلا فيما يليللموديولناتاألساسية  على املكوالتربوينيهناكشبه اتفاق بني معظم 

  .جيب أن يعكس الفكرةاألساسية للموديول ، وأن يكون واضحاًوحمدداً حتديدا دقيقاً: العنوان -١

يعطي فكرة عن موضوعاملوديول وأمهيته بالنسبة للمتعلمني ويشجعهم على قراءة : أمهية دراسةاملوديول -٢

 .املوديول

جيب أن تكوناألهداف واضحة حبيث حتدد السلوك املتوقعمن املتعلمني القيام به بعد االنتهاء  :األهداف -٣

  .،وجيب أن تتنوع بني األهداف املعرفيةواملهارية والوجدانية)أهدافإجرائية (مندراسة املوديول

طة فيديو ، موادمطبوعة ، وأشر :قد تكون األنشطةمتضمنة يف املوديول أو منفصلة عنه وتشمل: األنشطة -٤

 .وتسجيالت صوتية، وبرجميات كمبيوترية ، اخل ، وتترك احلريةللمتعلم الختيار ما يناسبه منها

 :ويتضمن التقومي: التقومي -٥

  .االختبار القبليللموديول  -أ 

  .االختبار البنائية  -ب 

  .االختبار البعديللموديول  -ج 

  :ويشمالملوديول عددا من األدلة منها: األدلة -٦

 .دليل املتعلم  -أ 

  .ملعلم دليل ا  -ب 

 . دليل إجاباتاالختبارات القبلية والبعدية  -ج 

 .دليالستخدام التقنيات السمعية والبصرية  -د 

   لتدريب املعلم يف أثناء اخلدمةة االلكترونيالربامج: الثالثتعليق على احملور

                                                           

  : تم الرجوع إلى)٢

  .مرجع سابق، وسائل وتكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٤(أحمد محمد سالم  -

 .، مرجع سابقديوالت التعليميةوم الذاتي بالمالتعل).٢٠١١ ( عفت الطنطاوي،فوزي الشربيني -



أحد وأسلوب املوديوالت ك، أسلوب التعلم الذايت كأحد أساليب التدريب االلكتروينوبناء على ما سبق من عرض 

 استخدم املوديول يف تصميم وإنتاج برنامج التدريب اإللكتروين للتنمية  يف تدريب املعلمني، فإن الباحثأساليب التعلم الذايت

املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية يف ضوء حاجاته لقياس أثره على التحصيل واملهارات واالجتاه حنو التنمية املهنية 

  .عربية السعوديةباململكة ال
  



  : التنمية املهنيةاهات املعلمني حنواجت: احملور الرابع

  :االجتاه

قـضايا العـصر     اجتاهات تساعدهم على التكيف مـع        منسوبيهاأن تكون لدى    ن أهم وظائف التربية بصفة عامة       م

 .تسعى لتكون تلك االجتاهات اجيابية تساهم يف حتقيق أهدافها، و ومشكالته

  :مفهوم االجتاه

 االجتاه وتعريفهم له، وعلى الرغم من اختالف التعريفات، فـإن كـل             ملصطلحخيتلف علماء النفس يف استخدامهم      

  .تعريف يشري إىل جانب أو مسة من مسات االجتاه

 بأنهاالجتاه ويعرف 
)٨٢(

  . آخر على خطأاوأن شيئً،  ما على صوابافقد يعتقد الفرد أن شيئً،  فيهاالعتقاداالعتقاد أو عدم :

  .االستعداد النفسي والتهيؤ العقلي لدى للمتدرب لالستجابة استجابة موجبة أو سالبة حنو التنمية املهنية: وميكن تعريفه بأنه

 :)٨٣(أنواع االتجاهات

 :هناك عدة أنواع لالتجاهات ومنها مايلي

م والتصميم،  العزنوهو االتجاه الذي يتضح في السلوك القوى الفعلي الذي يعبر ع: االتجاه القوي-١

  .واالتجاه القوى أكثر ثباتًا واستمرارا ويصعب تغييره نسبيا

 واالتجاه الضعيف سهل ، وهو االتجاه الذي يكمن وراء السلوك المتراخي المتردد:االتجاه الضعيف-٢

  .التغيير والتعديل

واالتجاه الذي  ، الحبن، والذي يعبر عهو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما:االتجاه الموجب-٣

 ).أي إيجابي(يعبر عن التأييد 

 كاالتجاه الذي يعبر عن الكره ، هو االتجاه الذي يجنح بالفرد بعيدا عن شيء آخر،:السالباالتجاه -٤

 ).أي سلبي( المعارضة نواالتجاه الذي يعبر ع

 .م اآلخرينهو االتجاه الذي ال يجد الفرد حرجا في إظهاره والتحدث عنه أما:االتجاه العلني-٥

                                                           

  .٣٨٢ص؛ ٥دار النشر للجامعات، ط: القاهرة،  العلوم النفسية والتربويةيفمناهج البحث ).٢٠٠٦ (رجاء حممود أبو عالم) ١

  .٦ عامل الكتب، ط:، القاهرةعلم النفس االجتماعي). ٢٠٠٠ (حامد عبد السالم زهران) ٢



بل ، ه عن اآلخرين ويحتفظ به في قرارة نفسهءهو االتجاه الذي يحاول الفرد إخفا:االتجاه السري-٦

  .ينكره أحيانًا حين يسأل عنه

  :)٨٤(مكونات االجتاه

  :هناك ثالثة مكونات يف االجتاه وهي كما يلي

  :Cognitive Component املكون املعريف -١

صادقة ( اليت لدى الفرد عن موضوع االجتاه سواء كانت دراك واملعلومة واإل االعتقاد إىلاملكون املعريف لالجتاهيوضح 

  ).أم متناقضة

  : Affective Component املكون الوجداين -٢

 كما تتضمن املشاعر اإلجيابية دائما      ، هذا املكون إىل املشاعر االنفعالية مثل حب أو كراهية موضوع االجتاه           يوضح  

  .ب والتعاطف أما املشاعر السلبية فتشري إيل الدونية واحلقد والكراهيةكاالحترام واحل

  :Cognitive Component املكون اإلرادي أو الرتوعي -٣

 هذا املكون إىل خطة سلوك الفرد حنو موضوع االجتاه أي يشري هذا العامل إىل الطريقة اليت سوف يعامل ا                    يوضح

  .ي كيف يستجيب الفرد ملوضوع االجتاهموضوع االجتاه يف موقف اجتماعي معني أ

 :أمهية االجتاهات

بتنظيم العمليات الدافعة   اً  تقوم بتحديد السلوك وتفسريه وتقوم أيض     لالجتاهات أمهية بالغة يف حياة األفراد حيث إا         

د وتفاعالته مع اآلخـرين      كما أا تنعكس يف سلوك الفر      ، واملعرفية لنواحي اال الذي يعيشفيه الفرد      واإلدراكيةواالنفعالية  

ومتكنه من القدرةعلى السلوك واختاذ القرارات واملواقف النفسية املتعددة يف انتظام وتوحيدالتفكري يف كل موقف ويف كل مرة           

( وهذه االجتاهات توضح العالقةبني الفرد وعامله االجتماعي،تفكرياً مستقالً
٨٥
(.  

                                                           

  .٣٨٤ صمرجع سابق،، )٢٠٠٦ (رجاء حممود أبو عالم) ١

   متاح على الرابط،االتجاهات النفسية االجتماعية) ١
4593=t?php.showthread/ed/net.uni-ed.www://http  



(تشري دراسات كل من أسامة هنداوي     
٨٦
٨٧(ي، أمحد عسري  )

، أن االجتاهات كعلم من العلوم اإلنسانية له أمهيته اليت          )

  :تتحدد فيما يلي

 .أن االجتاهات حتدد طريق السلوك وتفسره -

أا تنظم إدارك املعلم أثناء وحتدد له وسيلة اتصاله مبثريات البيئة فال يضطر إيل القيام بسلوك جديد يف مواجهة الوجدانية  -
 .للطالب

 على الشعور باالنتماء للجماعة متمثال يف قيمها ومعتقداا، وذلك تعد االجتاهات احلماية الوجدانية لفرداتساعد االجتاهات  -
 .الفرد

لالجتاهات وظيفية تكيفية تظهر يف أن اإلنسان يكتسب اجتاهات موجبه حنو ما يشبع حاجاته، واجتاهات سالبة حنو ما يعيق  -
 . هذا اإلشباع

 .النفعالية واإلدراكية، واملعرفية حول بعض النواحي املوجود يف اال الذي يعيش فيه الفردتنظيم االجتاهات العلميات ا -

 . تيسر علي املعلم اختاذ القرارات النفسية املوقفة دون تردد -

يل  ومكانته يف اتمع الذي يعيش فيه ، كما تدفعه االجتاهات إهويتهحتقق الذات حيث تتيح للفرد للتعبري عن ذاته وحتديد  -
 .االستجابة بقوة ونشاط وفاعلية للمثريات البيئية

  :)٨٨(خصائص االتجاهات 

  : لالجتاهات ومنها ما يليخصائصهناك عدة 

  .مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية أو فطريةأنها  -١

 .أنها تقبل التغيير والتعديل والتنمية -٢

 . ترتبط بهاالتيتتعدد وتختلف حسب المثيرات  -٣

                                                           

ية مفهوم تكنولوجيا التعليم لطالب  فاعلية برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل فيتنم.) ٢٠٠٢(أسامة سعيد علي هنداوي ) ٢

، كلية التربية، جامعة )غير منشورة(رسالة ماجستير ، كليات التربية واتجاهاتهم نحوها

  .٧٢، ص األزهر

 دور المعلمين والمشرفين ومديريالمدارس في توفير المناخ .)٢٠٠٨(أحمد بن فايع بن أحمد شوهان عسيري ) ٣

غير (رسالة ماجستير ،  المرحلةاالبتدائية بالمدينة المنورةالصفي الفعال في الصفوف العليا من

  .٩٢، ص، كلية التربية،جامعة أم القرى)منشورة

،  أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرةالتربويوالنفسي،القياس والتقويم ).٢٠٠٢ (صالح الدين محمود عالم) ١

  .٥٢٣ص دار الفكر العربى، :القاهرة



 . المستقبلفي السلوك ى، وتشير إلسابقة وترتبط بالسلوك الحاضرالأنها ناتجة عن الخبرات  -٤

٥- االتجاه يتضمن عنصرا عقلير عن معتقدات الفرد با يعا معرفي. 

٦- ا انفعاليستجابته االنفعالية  ا يعبر عن تقييم الفرد ومدى حبه أوااالتجاه يتضمن عنصر

 .لموضوع االتجاه

٧- ا يعبر عن ساالتجاه يتضمن عنصرلوك الفرد الظاهر الموجه نحو موضوع االتجاها سلوكي. 

  .  االتجاه تغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه -٨

 :)٨٩(تعديل وتغيري االجتاهاتطرق 

  :هناك عدة طرق لتعديل وتغيري االجتاه ومنها ما يلي

  .  االتصال املباشر مبوضوع االجتاه -١

  .اه األلفة واخلربة املباشرتني ملوضوع االجت -٢

  .  لعب األدوار -٣

  .  تغيري اإلطار املرجعي -٤

  .  أسلوب التعلم -٥

  :قياس االجتاهات

  :هناك عدة مقاييس لقياس االجتاهات ومنه ما يلي

   Self – Report Measures  :مقياس تقرير الذات •

 "Scale "Likert  : مقياس ليكرت •

 "Scale "Thurstione  :مقياس ثرستون •

                                                           

 .٢٠٧-٢٠٣ ص ص ،مرجع سابق). م٢٠٠٠(ان حامد عبد السالم زهر) ٢



 Semantic – Differential Scale  :مقياس التمايز السيمانتي •

  Behavior، Observation of Overt  : مالحظة السلوك الظاهرة •

 Projective Test Responses  : استجابة االختبار اإلسقاطي •

 Physiological Reactions  :ردود األفعال الفسيولوجية •

  :هات معلمي اللغة العربية وأمهيتها اجتا

، وتربز أمهية دراسة االجتاهات كما أشارت إليها عدد من ا أمهيته بني سائر العلوم األخرىأخذ ، يلكل علم من العلوم أمهية
  :)٩٠(الدراسات والتربويات املتخصصة يف أا

 .المعلم على تحقيق أهداف العملية التعليميةتساعد  -

 .اعد في بناء الخطط وتنظيم الخبرةتس -

 .كثير من مواقف الحياة االجتماعية في للمعلمتساعد في توجيه السلوك االجتماعي  -

للمعلم في المواقف تساعد في نفس الوقت بتنبؤات صادقة عن السلوك االجتماعي  -
 .المختلفة

 .تيسر على الفرد اتخاذ القرارات النفسية الموفقة دون تردد -

خرين فال يكون ذا  وأقواله وأفعاله وتفاعالته مع اآلالمعلمتساعد على ثبات سلوك  -
 .جحةشخصية متأر

مكانته في المجتمع تحقق الذات حيث تتيح للفرد فرصة التعبير عن ذاته وتحديد هويته و -
 .، كما تدفعه لالستجابة بقوة ونشاط وفاعلية للمثيرات البيئيةالذي يعيش فيه

 مركز الذهن والجهد ويقضي فيه معظم وقته ويكون في خدمة االتجاه المعلمكما تجعل  -
 .عبالذي حدده لنفسه من دون ت

  


�	� ا���
	�:  ا��ا��تعقيب على المحور :ا���ه�ت ا�����	� ��� ا�

_ خيلص الباحث خالل هذا احملور إىل أن اجتاهات معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية 
ميكن تعديلها و،  يف التعليممتطلبات التكنولوجية، املتمثلة يف توظيفهم لل التنمية املهنيةالتكنولوجيةحنو_ عينة الدراسة احلالية 

وتغريها لألفضل، عند التخطيط الواعي والتصميم التعليمي اجليد لربنامج إلكتروين مقترح، مبا يف ذلك مراعاة حتديد األهداف 

                                                           

1) Hong، Y.، Ackerman، L.، Jan، L.Y.، Jan، Y.N. (2003). Distinct roles of Bazooka and 

Stardust in the specification of Drosophila photoreceptor membrane 
architecture.  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 100(22): 12712--12717. 



دف إىل التنمية املهنية، التدريبية واألنشطة الفعالة وتكامل اخلربات التدريبية املقدمة، حيث أن جوهر عملية تدريب املعلم، يه
  .وعمليات التنمية تؤدي إىل تكوين اجتاهات لدى األفراد

بتكامل اخلربات للتنمية املهنية اجتاهات اجيابية _ عينة الدراسة _ كما يشري الباحث هنا إىل أنه ميكن اكتساب املعلمني 
االبتدائية املشاركني يف الدراسة التجريبية لعناصر اخلربة حلة راك املتدربني من معلمي اللغة العربية باملرومتايزها، وذلك عن طريق إد

 اإللكتروين املقترح، كذلك خالل عمليات االتصال والتواصل بني جاليت تقدم خالل عمليات التدريب واملران بإستراتيجية بالربنام
 ألمهية العمل على إشباع حاجات األفراد األطراف املشاركة يف التدريب، ملا لإلدراك من أمهية يف تكوين االجتاهات، باإلضافة

كما خيلص الباحث أيضا إىل أنه ميكن قياس اجتاهات األفراد وتقيمها من خالل أدوات . املشاركني من اخلربات التربوية والتدريبية
  .تربوية مناسبة لذلك

  

 

  الفصل الثالث

   الدراسات السابقة

وبرامج التنمية ،راسات السابقة واملرتبطة حباجات معلم اللغة العربية عرض بعض الدجاهداً  الباحث يف هذا الفصل حياول

 وتوضيح النتائج امع تصنيفها و حتليله،  وتصورات املعلمنيتواجتاها،على تكنولوجيا التعليموالتدريب أثناء اخلدمة ، املهنية

مث ،االختالف ومدى االستفادة منهااليت توصلت إليها،والتعقيب على دراسات كل حمور من حيث ارتباطها بالبحث وأوجه 

  :وقد مت تصنيف الدراسات اليت اشتمل عليها هذا الفصل إىل احملاور التالية، االختتام بفروض البحث

  .الدراسات اليت تناولت حاجات معلمي اللغة العربية: لاحملور األو

  .الدراسات اليت تناولت برامج التنمية املهنية للمعلم: احملور الثاين

  .الدراسات اليت تناولت تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على تكنولوجيا التعليم: ور الثالثاحمل

  . التنمية املهنيةاهات املعلمني حنوالدراسات اليت تناولت اجت: احملور الرابع

  

  

  

  

  الثالثالفصل 
  

 ً���:��	
��� ������  

  الدراسات التي تناولت حاجات معلمي اللغة العربية: المحور األول

  الدراسات التي تناولت برامج التنمية المهنية للمعلم: المحور الثاني

 أثناء الخدمة  فيالدراسات التي تناولت تدريب المعلمين: المحور الثالث

  على تكنولوجيا التعليم

لتي تناولت اتجاهات وتصورات المعلمين نحو الدراسات ا: المحور الرابع

  التنمية المهنية

ً����� :���� ���� 

  



  

  

  

  

  :الدراسات اليت تناولت حاجات معلمي اللغة العربية:احملور األول

  )٩١()٢٠٠٣(دراسة عبد الرحيم عبد اهلادي . ١

االحتياجات التدريبية ملعلمي و، واقع تدريب معلمي اللغة العربية أثناء اخلدمة بدولة الكويت مبعرفة الدراسةاهتمتهذه 

  .لة الكويت يف املرحلة االبتدائيةاللغة العربية بدو

  :نتائج الدراسة، وكانت من أهم علمني واملعلماتوالنظار وموجهي اللغة العربيةمن امل)٢٣٧(وبلغت عينة البحث

أن هناك اتفاقاً عاماً بني كل أفراد العينة حنو اعتبار االحتياجات التدريبية يف جمال التدريس ذات أمهية قصوى  .١

 . بالنسبة هلم

أن االحتياجات التدريبية يف جمال إدارة الصف الدراسي قد أمجعت عليها خمتلف فئات العيينة على أا ذات  .٢

 . أمهية قصوى بالنسبة هلم

  .جاءت االحتياجات التدريبية يف جمال اإلشراف والنشاط األكادميي للمعلم يف مرتبطة متوسطة .٣

  )٩٢()٢٠٠٣ (دراسة إميان أمحد هريدي. ٢

الدراسة حتديد الكفايات الالزمة ملعلم اللغة العربية لألطفال غري الناطقني ا، ومعرفة مدى متكن املعلم كماتناولتهذه 

يم برنامج تدرييب لتنمية الكفايات الالزمة ملعلم اللغة العربية لألطفال غري الناطقني ا، وتطبيقه من هذه الكفايات، وتصم
                                                           

متطلبات تدريب معلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية في ). "٢٠٠٣ (عبد الرحيم عبد الهادي عبد الرحيم محمد)91

ت ، معهد الدراسارسالة ماجستير غير منشورة، "مدارسهم أثناء الخدمة بدولة الكويت

 .التربوية، جامعة القاهرة
برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها من األطفال في مصر في )."٢٠٠٣ (إيمان أحمد هريدي)92

، معهد الدراسات التربوية، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة، "ضوء الكفايات الالزمة لهم

 .القاهرة



وتوصلت الدراسة إىل عدد من .ملعلمي اللغة العربية لألطفال غري الناطقني ا) ١٠(بلغت عينة البحث و. لقياس مدى فعاليته

 : أمههاالنتائج من 

 لغوية، واملهنية، والثقافية الالزمة ملعلمة اللغة العربية لألطفال غري الناطقني ا،التوصل إىل قائمة بالكفايات ال .١

 :وقد صنفت هذه الكفايات كالتايل

  . الكفايات اللغوية الالزمة ملعلم اللغة العربية لألطفال غري الناطقني ا:أوالً

  . الناطقني اعربية لألطفال غرينية الالزمة ملعلم اللغة اله الكفايات امل: ثانياً

 .لعربية لألطفال الناطقني بغريها الكفايات الثقافية الالزمة ملعلم اللغة ا:  ثالثاً

أكد الربنامج فعاليته يف تنمية بعض الكفايات اللغوية، واملهنية، والثقافية لدى معلم اللغة العربية لألطفال غري  .٢

 .الناطقني ا

٩٣()٢٠٠٣(دراسة بسيوين الشيخ . ٣
( 

لك الدراسة إىل بناء برنامج تدرييب ملعلمي اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية األزهرية يف ضوء االحتياجات وهدفت ت

  :وكانت من أهم نتائج الدراسة. التدريبية الفعلية وبيان فعاليته يف األداء التدريسي للمعلمني واألداء اللغوي للتالميذ

  .عربية يف كثري من املهارات التدريسيةوجود حاجة تدريبية كبرية لدى معلمي اللغة ال -

 .فعالية الربنامج التدرييب يف األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية -

  .فعالية دراسة املعلمني للربنامج التدرييب يف األداء اللغوي يف القراءة والكتابة -

 حيتاج املعلمون إىل التدريب عليها أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف إعداد وبناء برامج تدريبية تعاجل املهارات اليتو

يف مراحل التعليم املختلفة، وأوصت أيضاً بضرورة جعل التدريب عملية مستمرة ملواكبة التطورات واملستحدثات يف جمال 

  .التعليم، وبزيادة عدد الربامج التدريبية لرفع مستوى عدد كبري من املعلمني أكادميياً ومهنياً

  )٩٤()٢٠٠٤(ني دراسة حممد رفعت حسن.  ٤

                                                           

عالية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية ف). "٢٠٠٣(بسيوني إسماعيل بسيوني ) ١

رسالة ،"األزهرية في ضوء احتياجاتهم التدريبية في األداء التدريسي للمعلمين واللغوي للتالميذ

 .، كلية الدراسات اإلنسانية، قسم التربية، جامعة األزهردكتوراه



صل تنمية الكفايات املهنية والتخصصية الالزمة ملعلمات مدارس الف على بناء برنامج تدريبيل الدراسةوقامت هذه

وتوصلت الدراسة .)٤٠(ضابطة ال، واموعة )٨٠(يف اموعة التجريبية دراسة الوبلغت عينة .الواحد لتدريس اللغة العربية

  :أمههاإىل عدد من النتائج من 

ن الربنامج التدرييب املقترح له تأثري إجيايب يف تنمية اجلانب األدائي للكفايات املهنية والتخصصية لدى ملمات أ -

  :له تأثري كبري يفمدارس الفصل الواحد بالعينة التجريبية ومن هنا ميكن القول أن الربنامج التدرييب املقترح كان 

 . زيادة التحصيل املعريف للمعلمات .١

 . ء معلمات مدارس الفصل الواحد داخل الفصلتنمية أدا .٢

 . مراعاة الفروق الفردية بني املعلمات .٣

 . تدريب املعلمات على التعلم الذايت .٤

 .تدريب املعلمات على التعلم املستمر .٥

  

  

  

  

  )٩٥()٢٠٠٧(دراسة حممد لطفي جاد . ٥

بية باحللقة األوىل من التعليم األساسي  االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العرفقد تناولت)  ٢٠٠٧(اما دراسة لطفي

وكذلك معرفة الفرق بني تقديرات معلمي اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم األساسي بسلطنة عمان .بسلطنة عمان

                                                                                                                                                                                     

 تدريبي لتنمية الكفايات المهنية الالزمة لمعلمات مدارس الفصل الواحد فعالية برنامج)."٢٠٠٤(محمد رفعت حسنين ) ١

، معهد رسالة دكتوراه غير منشورة، "في ضوء حاجتهن التدريبية لتدريس اللغة العربية

  .الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

بالحلقة األولى من التعليم تصور مقترح لبرنامج تدريبي لمعلمي اللغة العربية )."٢٠٠٧(محمد لطفي محمد جاد ) ٢

( دراسات في المناهج وطرق التدريس، "األساسي بسلطنة عمان في ضوء احتياجاتهم التدريبية

 .)صرية للمناهج وطرق التدريسالجمعية الم



للغة معلمة من معلمات ا) ٧٦(وبلغت عينة البحث . الحتياجام التدريبية وفقاً ملتغري سنوات اخلربة ومتغري املؤهل الدراسي

أن االحتياجات التدريبية األكثر أمهية بالنسبة للمعلمني بلغت مثان : وكانت من أهم النتائج. العربية يف سلطنة عمان

احتياجات، دارت حول تعرف منهج اللغة العربية وأهدافه وحمتواه، وحتديد األهداف العامة للخطة الفصلية، واختيار طرق 

  .ة، وأساليب التقومي املناسبة للغة العربية، وحتديد حمتوى اللغة العربيةالتدريس والوسائل واألنشطة التربوي

  )٩٦()٢٠١٠(دراسة مرضي غرم اهللا الزهراين  .٦

تني العربية باملرحل الالزمة ملعلمي اللغةاحلاجات التدريبيةحتديد ) ٢٠١٠(مرضي  دراسة ويف نفس السياق تناولت

والكشف عما إذا كانت ،واملدخل التقين يف تعليمها،واملدخل املهاري، التكاملياملتعلقة باستخدام املدخل الثانوية املتوسطة و

وعدد سنوات اخلربة يف ،ونوعه،هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة تعزى إىل املؤهل الدراسي 

 املنهج خدم الباحثاستالدراسةولتحقيق أهداف،واختالف املرحلة الدراسية،واحلصول على دورات تدريبية،التدريس

واحلاجات التدريبية املتعلقة ،احلاجات التدريبية املتعلقة باستخدام املدخل املهاري:وبنيت استبانه مكونة من ثالثة حماور،الوصفي

وطبقت على عينة عشوائية مكونة من ،واحلاجات التدريبية اليت تتعلق باستخدام املدخل التقين،باستخدام املدخل التكاملي

  .معلما باملرحلة الثانوية) ٦٤(معلما باملرحلة املتوسطة و) ١١٤(علما منهم م) ١٧٨(

حاجات ) ١٠: (حاجة تدريبية تلزم معلمي اللغة العربية بدرجة متوسطة منها) ٢٥(وتوصلت نتائج الدراسة اىل 

  .علقة باملدخل التقينحجات تدريبية مت) ٥(و،حاجات تدريبية للمدخل التكاملي)١٠(و،تدريبية متعلقة باملدخل املهاري 

تلتها ،وقد احتلت احلاجات التدريبية املتعلقة باملدخل املهاري املرتبة األوىل من حيث األمهية ودرجة االحتياج

  .مث حاجات املدخل التقين يف املرتبة الثالثة،احلاجات التدريبية املتعلقة باملدخل التكاملي

يف ضوء احلاجات  العربية معلميبناء وتطوير برامج تدريبوأوصى البحث بضرورة اهتمام املسئولون بتصميم و

واستثمار معطياا يف إثراء ،وكذلك ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية على دمج التقنية يف تعليم اللغة العربية .التدريبية هلم

  .وتطوير األداء اللغوي،املوقف التعليمي 

                                                           

الحاجات التدريبية الالزمة لمعلمي اللغة العربية بالمرحلتين المتوسطة ). ٢٠١٠(مرضي غرم اهللا الزهراني ) ٢

، العدد األزهركلية التربية جامعة مجلة، ة في ضوء بعض المداخل الحديثة في تعليمهاوالثانوي

  .يوليو، )١٤٤(



  :للغة العربيةالتعليق على الدراسات اليت تناولت حاجات معلم ا

  :من خالل العرض السابق للدراسات يتضح ما يلي

استهدفت هذه الدراسات إما حتديد احلاجات أو الكفايات واملهارات التدريسية ملعلم اللغة العربية، أو اشتقاق هذه  -١

  .الكفايات واملهارات من مصادرها املتنوعة

 .والتخصصيةتناولت هذه الدراسات حاجات معلم اللغة العربية املهنية  -٢

 . هدفت الدراسات إىل بناء برامج تدريبية أثناء اخلدمة يف ضوء احلاجات املهنية أو التخصصية -٣

 .تتفق الدراسات السابقة إىل ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية أثناء اخلدمة -٤

لم  اللغة العربية يف     ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوا تسعى لتحديد احلاجات التكنولوجية ملع             -٥

 .املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية

استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف طرق حتديد احلاجات ومصادر اشتقاقها كحاجات أساسية و                -٦

 .فرعية

 ملعلم اللغة العربية أثناء كما استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد خطوات بناء الربامج التدريبية -٧

 .اخلدمة

كما استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد أدوات البحث يف بناء الربنامج التدرييب ملعلم اللغة                  -٨

 .العربية أثناء اخلدمة

  

  

  

  

  .الدراسات اليت تناولت برامج التنمية املهنية للمعلم:احملور الثاين



  )97() ٢٠٠٦(" إينس وآخرون"دراسة . ١

 املتطورة بالنسبة لتدعيم الكفايـات      التكنولوجياتطبيق أحد برامج التنمية املهنية القائمة على        تناولت هذه الدراسة    

 ن تطبيق هذا الربنامج املقتـرح علـى        تناول التأثريات الناجتة ع    إىل - أيضا -كما هدفت . التكنولوجية ملعلمي التربية البدنية   

  .حنو استخدام التكنولوجيا املتطورة يف التعليماجتاهات هؤالء املعلمني 

  : الدراسة إيل وتوصلت. من معلمي التربية البدنية٤١ من تألفت عينة الدراسةو

 لدي هؤالء املعلمني حيقق نتائج كبرية و فعالة يف تدعيم كفايـام    التكنولوجياأن برنامج التدخل لتدعيم استخدام       -

 املتطورة يف التدريس؛ يف ضوء الفروق بني نتائج التكنولوجياملتعلقة بإدخال  ة بشكل وكذلك الكفايات ا    التكنولوجي

  .االختبارين القبلي والبعدي للدراسة

ـ  حنو تدعيم كفايام املفحوصني أن هناك توجه بارز لدي عدد كبري من املعلمني   كما توصلت إىل   - ة يف التكنولوجي

 .التدريس

  )98()٢٠٠٧" (كيونج ومورنينج ستار"دراسة . ٢

 تأثريات تطبيق برامج التدريب اإللكترونية علي املعرفة واالجتاهات والكفايات املهنية  حول   الدراسةههذبينما تدور   

 .لدي معلمي التربية اخلاصة يف مرحلة التعليم الثانوي فيما يتعلق بالتعامل مع تلك الشرائح املتنوعة من الطالب وأسرهم

علمني الذين يعملون يف الوقت الراهن بربامج التربية اخلاصة يف مرحلة التعليم             معلما امل  ٨٥من  الدراسة  عينة  ومتثلت  

 .واألخرى جتريبيةإحدامها ضابطة : جمموعتنياألمريكية مت توزيعهم عشوائيا علىاجلامعي بالواليات املتحدة 

 وتألفت األدوات البحثية املستخدمة يف الدراسة من

سؤالني آخرين من أسـئلة     كون من عشر أسئلة لإلختيار من متعدد فضال عن           الدراسي ويت   املعرفة باحملتوى  اختبار -

  .املزاوجة

                                                           
1)Ince, M. Et.al.(2006). The Effects of Professional Development on Technological 

Competency and the Attitudes Urban Physical Education Teachers Have 
toward Using Technology (EJ748243). Journal of Teaching in Physical 
Education, v25 n4 p428-440 Oct  

2) Kyeong,K. & Morningstar, M.(2007). Enhancing Secondary Special Education 
Teachers' Knowledge and Competencies in Working With 
Culturally and Linguistically Diverse Families Through Online 
Training Career Development for Exceptional Individuals. Reston: 
Summer 2007. Vol. 30, Iss. 2; pg. 116.  

 



 مفردة اختبار تقيس اجتاهات املعلمني حنو التعامل مع تلك الفئـة مـن              ١٤ويتكون من   : مقياس اجتاهات املعلمني   -

  .الطالب

  :وكانت من أهم نتائج الدراسة

لكترونية من املعلمني اآلخرين الذين شاركوا يف اموعة الضابطة اكتساب املعلمني املشاركني يف برامج التدريب اإل       -

  .للدراسة والذين مل يتلقوا أي تدريب علي اإلطالق

 وذات داللة إحصائية يف اجتاهات املعلمني ومستويات كفايـام           الدراسة إيل حدوث أي تغريات كربى      مل تتوصل  -

  .دراسة من طالب التربية اخلاصةاملهنية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الفئة موضع ال

 )٩٩()٢٠٠٧" (هاروتونيان"دراسة . ٣

اللغـة   هذه الدراسة باألساس على تناول تصميم أحد برامج التنمية املهنية املقدمة لتدريب معلمي طـالب                 قامت

 - باحتياجام االجتماعيـة   اإلجنليزية يف الواليات املتحدة األمريكية على اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة القادرة على الوفاء           

كما تتناول تأثري تصورات واجتاهات جمموعة من املعلمني املفحوصني حول ممارسام           . الثقافية، واللغوية، والتعليمية املختلفة   

  .التدريسية املطبقة يف الواقع العملي

وكانت من أهم نتائج    .فيهاية معلمني متطوعني للمشاركة      مؤلفة من مثان   ت عينة هذه الدراسة من عينة عمدية      ومتثل

  :الدراسة

 الثقافيـة   -مسامهة الربنامج املطبق يف التنمية املهنية يف حتسني فهم املعلمني املفحوصني لالحتياجات االجتماعيـة              -

  .اللغة اإلجنليزيةواللغوية والتعليمية لطالم من بني متعلمي 

رسام التدريسية نتيجة للمشاركة يف برنـامج        واجتاهات هؤالء املعلمني حنو تطوير مما      تصوراتحتسن مستويات    -

  . التنمية املهنية

  )100() ٢٠٠٨" (أوفرباوغ ولو"دراسة . ٤

                                                           
1)Harutunian, J.(2007). The Impact of a Professional Development program on Teachers' 

work with English language learners. Ed.D. dissertation, Boston College, 
United States -- Massachusetts. Retrieved July 7, 2009, from Dissertations 

& Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3262809. 

  



 التكنولوجيـا  الدراسة احلالية باألساس استجابة الحتياجات تدريب املعلمني علي إدخال           ويف نفس السياق تناولت   

 الواليات املتحدة األمريكية؛ وتركز الدراسة بشكل رئيسي علي املتطورة علي حنو فعال يف برامج التعليم االبتدائي والثانوي يف

 يف جمال املفحوصني املقترحة علي تصورات فاعلية الذات لدي املعلمني املقررات الدراسيةتناول تأثري ومدي فاعلية تطبيق تلك 

رتبة علي تطبيق برنامج التنمية املهنية علي  التأثريات املختلفة املت- أيضا-كما تتناول الدراسة.  تعلم و تطبيق تكنولوجيا التعليم

 . يف تفاعلها مع اخلصائص والسمات الدميوجرافية لدي املعلمنياملفحوصنيتصورات فاعلية الذات لدي 

 )١٨( من املعلمني املتخرجني من      )٣٧٧(وتتبعية على عينة مؤلفة     ، وبعدية، قبلية:مت تطبيق ثالثة اختبارات خمتلفة    و

  :لت األدوات البحثية املستخدمة يف الدراسة يفمتثو. كلية جامعية

  .مقياس فاعلية الذات لدي املعلمني -

 إجراء سلسلة من املقابالت الشخصية مع املعلمني -

  :وكانت من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي

ارد وإستراتيجيات التدريس  علي تعلمهم للكثري من خالل التعامل مع مهارات وأدوات ومو          املفحوصنياالتفاق بني    -

 وشبكة اإلنترنت مبا جيعلهم أكثر شعورا باالرتياح والثقة بالنفس السـتخدام            أجهزة الكمبيوتر املتطورة باستخدام   

  . احلديثة يف التدريسالتكنولوجيا

إدخـال   احلالية قد سـاعدم يف       املقررات الدراسية  أن خربات التعلم اليت اكتسبوها من خالل         املفحوصنياعتقاد   -

  . املتطورة يف ممارسام التدريسية علي حنو ناجح وفعالالتكنولوجيا

التأكيد علي أن الطالب يصبحون بالضرورة أكثر اهتماما ومهارة يف استخدام التكنولوجيا يف التعلم نتيجة لكوم                 -

  .أكثر قدرة وفاعلية علي استخدامها وتطبيقها عمليا

 يف تلقي املزيد من برامج ومقررات التنمية املهنية يف املستقبل ملساعدم علـي              رغبة املعلمني املشاركني يف الدراسة     -

  .التكيف مع التكنولوجيا اجلديدة املستخدمة يف التدريس

                                                                                                                                                                                     
1) Overbaugh, R & Lu, R. (2008). The Impact of a NCLB-EETT Funded Professional 

Development Program on Teacher Self-Efficacy and Resultant 
Implementation. Journal of Research on Technology in Education. 
Eugene, Vol. 41, Iss. 1; pg. 43. 



 )١٠١()٢٠٠٨" (كارتر"دراسة . ٥

قـدرة  تقومي فاعلية أحد برامج التنمية املهنية يف جمال تكنولوجيا التعليم يف تدعيم مستويات بالدراسة ذه  ه واهتمت

من التعليم على إدخال تلك التكنولوجيا املتطورة إىل فصوهلم الدراسية، وتـأثري     ) K-12(معلمي مرحلة الصفوف الدراسية     

  . للطالبالتحصيل الدراسيذلك على مستويات 

من التعليم العاملني بعدد مـن      ) K-12( من معلمي مرحلة الصفوف الدراسية       )١٠٢(ومتثلت عينة الدراسة من     

إحـدامها جتريبيـة    :   جنوب شرق الواليات املتحدة األمريكية، وقد قسم الباحث عينته ما بني جمموعتني             ن العامة م  املدارس

  . معلما٥٧ معلما ، وأخرى ضابطة تضم ٤٩وعددها 

ة أن معلمي اموعة التجريبية الذين تلقوا تنمية مهنية يف جمال إدخال تكنولوجيا التعليم املتطوروتوصلت النتائج إلى

يف فصوهلم الدراسية قد متتعوا مبستويات متطورة وفعالة من القدرة على إدخاهلا يف فصوهلم الدراسية، مقارنة مبعلمي اموعة                  

  . الضابطة للدراسة

 )١٠٢()٢٠٠٨" (بوس"دراسة . ٦

 املتطورة    الدراسة تصورات وآراء عدد من املعلمني املشاركني فيها حول استخدام تكنولوجيا التعليم             ه هذ وتناولت

  .داخل فصوهلم الدراسية وكذلك تأثري ذلك كله على معدالت مشاركة الطالب يف التعلم

 طالبـا،   ١١٦ومتثلت عينة الدراسة من مدرستني من املدارس االبتدائية حيث بلغ إمجايل عدد الطالب املفحوصني               

  . معلما١١و

                                                           
101)Carter, K.(2008). The effects of technology professional development program on PK--12 

educators' levels of technology integration. Ed.D. dissertation, Walden 
University, United States -- Minnesota. Retrieved July 7, 2009, from 
Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3320729). 

  
1) Booth, J.(2008). The influence of professional development in technology integration on 

teacher pedagogy and student engagement in fourth and fifth grade 
elementary classrooms in an urban elementary school in the Northeast. 
Ed.D. dissertation, Johnson & Wales University, United States -- Rhode 
Island. Retrieved July 7, 2009, from Dissertations & Theses: Full 

Text.(Publication No. AAT 3315153.(�

  



 املفحوصني حنو استخدام التكنولوجيا املتطورة وتوصلت النتائج إىل عدم حدوث تغريات كربى يف اجتاهات املعلمني   

يف التدريس أو يف معدالت مشاركة الطالب يف التعلم بعد مشاركة املعلمني يف الربنامج التدرييب للتنمية املهنيـة يف جمـال                     

  .تكنولوجيا التعليم

  )١٠٣()٢٠٠٨" (هيوز"دراسة . ٧  

ملهنية املقدمة للمعلمني يف تدعيم قدرم علـى تفعيـل دور    فاعلية أحد برامج التنمية ا  أيضاً هذه الدراسة    وتناولت

  .من املعلمني) ٤٨( وتكونت عينة الدراسة من . للطالبالتحصيل الدراسيتكنولوجيا التعليم املتطورة يف زيادة مستويات 

  : إىل ثالثة نتائج رئيسية هيالدراسةتوصلت قد و

ادة من برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمـني يف جمـال           وجود عدة معوقات متنوعة تقف أمام تفعيل سبل االستف         -

  .إدخال تكنولوجيا التعليم املتطورة إىل فصوهلم الدراسية

 .فاعلية برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمني يف جمال تكنولوجيات التعليم يف تدعيم عملييت التدريس والتعلم -

ج التنمية املهنية املقدمة للمعلمني يف جمال إدخال تكنولوجيا التعليم          وأكدت الدراسة أن هناك عالقة وثيقة بني برام        -

 للطالب، وشعور املعلمني املشاركني فيهـا       التحصيل الدراسي املتطورة إىل فصوهلم الدراسية وبني زيادة مستويات        

 .بفاعلية الذات التدريسية

  )104()٢٠٠٨" (كرول وآخرين"دراسة . ٨

ات الناجتة عن تطبيق أحد الربامج املقترحة للتنمية املهنية يف تدعيم تطبيـق الـتعلم        هدفت الدراسة إىل تناول التأثري    

ومت تطبيق الدراسة على عينة خمتارة من بني معلمي املدارس االبتدائية يف .التعاوين من جانب معلمي املدارس االبتدائية يف هولندا

  .هولندا

                                                           
1) Hughes, K.(2008). A Mixed Methods Case study of the Influence of Teacher Professional 

development for technology integration on subsequent student 
achievement. Ph.D. dissertation, The University of Oklahoma, United 
States -- Oklahoma. Retrieved July 7, 2009, from Dissertations & Theses: 
Full Text.(Publication No. AAT 3304229 

2) Krol, K. Peter;S.   Simon;V. & Marinus,V. (2008). Creating Cooperative Classrooms: 
Effects of a Two-Year Staff Development Program 
(EJ814235).Educational Studies, v34 n4 p343-360. 

 



ة التدريب تظهر بوضوح من خالل الربط بني طريقيت التدريس          وتوصلت الدراسة إيل أن التأثريات الناجتة عن عملي       

فضال عن تنشيط املعرفة السابقة لـدي الطـالب حـول مهـارام             ، باستخدام التعلم التعاوين والتدريس بالعرض املباشر     

حـصائية   حصل املعلمون املشاركون يف اموعة التجريبية للدراسة علي درجات أعلي وذات داللـة إ              ذلكوك. االجتماعية

  مقارنة بزمالئهم يف اموعة الضابطة فيما يتعلق بقدرم علي تنشيط تذكر املعرفة األكادميية السابقة

  

  

  )105() ٢٠٠٩" (شرين وإليزابيث"دراسة . ٩

 الدراسة عمليات تعلم معلمي مادة الرياضيات يف إطار إحدى بيئات التنمية املهنيـة              ويف نفس السياق تناولت هذه    

يركز الباحثان علي تناول مـا إذا       ، وبشكل خاص ". نوادي الفيديو "ي استخدام الفيديو واليت يطلق عليها مسمي      املرتكزة عل 

واليت متثل يف ، املفحوصنيكان تطبيق تلك اإلستراتيجية املقترحة يساهم أم ال يف تدعيم الرؤى والكفايات املهنية لدي املعلمني 

خلصائص والسمات البارزة اليت متيز التفاعالت الصفية السائدة داخل الفصول          جوهرها قدرم علي مالحظة وتفسري ماهية ا      

  .الدراسية؛ من خالل مشاركتهم يف نوادي الفيديو

  .وتوصلت الدراسة إيل أن املشاركة يف نوادي الفيديو يؤثر علي حنو فعال علي الرؤى والكفايات املهنية للمعلمني

  )106()٢٠٠٩" (سانتاجاتا"دراسة . ١٠

فضال عن تناول بنية وحمتوي أحـد       ، وقاعدة حبثية متنوعة  ،  نظري مقترح  حولعمل إطار  الدراسة    دارت هذه  بينما

  . املعلمنييو والذي مت تطبيقه عمليا علي مدى عامني متصلني علىبرامج التنمية املهنية القائمة علي استخدام الفيد

 الذين يعملون خبمسة مدارس   من التعليم   السادس الصف الدراسي عينة من معلمي مادة الرياضيات لطالب       ومتثلت ال 

  .خمتلفة متدنية األداء الدراسي يف الواليات املتحدة األمريكية

 ثالثة مبادئ رئيسية لتصميم و كذلك الوصول إىل،وتوصلت الدراسة إىل جناح برامج التنمية املهنية يف تنمية املعلمني

  :دعائم استخدام الفيديو وهيبرامج التنمية املهنية للمعلمني املرتكزة علي 

                                                           
1) Sherin,M. &  Elizabeth A.(2009). Effects of Video Club Participation on Teachers' 

Professional Vision.Journal of Teacher Education, Vol. 60, No. 1, 20-37. 
2) Santagata, R.(2009). Designing Video-Based Professional Development for Mathematics 

Teachers in Low-Performing Schools. Journal of Teacher Education, Vol. 
60, No. 1, 38-51. 



  .االهتمام بفهم اجلوانب واملكونات الفرعية للمحتوي الدراسي -

  .حتليل وسائل وآليات التعزيز املستخدمة يف ضوء تأثريها علي تفكري الطالب -

 .منذجة احلوارات واملناقشات القائمة علي االستقصاء والتأمل فيما يتعلق بعملييت التدريس والتعلم -

  :ى الدراسات اليت تناولت برامج التنمية املهنية للمعلمالتعليق عل

  :يتضح ما يليمن خالل العرض السابق للدراسات 

 .وعلىضرورةاالهتمامبرباجمالتنميةاملهنيةبشتىصورهاللمعلمينعلىأمهيةالتدريباملستمرتتفق الدراسات السابقة -١

 املهنيةوأأكثراألساليبشيوعاوانتــــشاراًأنالتدريبأثناءاخلدمةميثألحدأساليبالتنميةتتفــــق الدراســــات السابقة -٢

 .رغمأمهيةاألساليباألخرىللتنميةاملهنية

 ، وتستفيد من نتائجها، وتتخـذها       لمعلم الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف االهتمام بالتنمية املهنية ل          استفادت -٣

 .نقطة انطالق ملعاجلة مشكلتها

 .لسابقة يف بناء برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمنيكما استفادت الدراسة احلالية من الدراسات ا -٤

 باملرحلة االبتدائية باململكـة العربيـة       ذه الدراسة عن الدراسات السابقة أا تتناول تنمية معلم اللغة العربية          ختتلف ه  -٥

 .السعودية

  

  

  

  

  

  جيا التعليمالدراسات اليت تناولت تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على تكنولو: احملور الثالث



  )١٠٧()٢٠٠٠(دراسة آمال فارس حنا . ١

  :بـ الدراسة اهتمت هذه

بيان دور التدريب يف تنمية القدرات التكنولوجية ملعلمي املواد التكنولوجية أثناء اخلدمة والتعرف على األنواع                -

  .املختلفة لربامج التدريب أثناء اخلدمة اليت تعقد للمعلمني

 .يبية أثناء اخلدمة ملعلمي املواد التكنولوجية بالتعليم الصناعيالوقوف على االحتياجات التدر -

وضع تصور مقترح لربنامج تدريب معلمي املواد التكنولوجية بالتعليم الصناعي املتقدم أثناء اخلدمة يف ضـوء                 -

 .احتياجام التدريبية مبحافظة القاهرة

وضع البحث للتوصل إىل تعميمات ذات معـىن  اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة م     و

  :متثلت عينـة الدراسة يفو. ات التدريبية أثناء اخلدمة ملعلمي املواد التكنولوجيةاحلاجباعتباره املنهج املالئم للتعرف 

  .عينة مــن معلــمي املــواد التكــنولوجــية فـي املدارس الفنية والصناعية مبحافظة القاهرة -

 . والقائمني على التدريب مبديرية التربية والتعليمعينة من املوجهني -

 .عينة من أساتذة اجلامعة القائمني بالتدريس للمعلمني -

  :  استعانت الدراسة باألدوات التالية

استبيان لقياس االحتياجات التدريبية أثناء اخلدمة ملعلمي املواد التكنولوجية بالتعليم الصناعي من وجهة نظـر                -

  .ني والقائمني على التدريباملعلمني واملوجه

املقابالت الشخصية مع املسئولني والقائمني على التدريب باملديرية وبعض معلمي املواد التكنولوجيـة الـذين     -

 .حضروا دورات تدريبية وبعض األساتذة واخلرباء يف جمال التربية

التدريبية اليت تعقد للمعلمني أثناء  أن هناك قصور واضح يف عملية التخطيط للربامج :وكانت من أهم نتائج الدراسة  

اخلدمة، وعدم وضوح أهداف برامج التدريب أثناء اخلدمة لدى املعلمني واملوجهني والقائمني على التـدريب، واخنفـاض                  

  .مستوى إعداد املدربني القائمني مبهام تدريب املعلمني

                                                           

االحتياجات التدريبية لمعملي المواد التكنولوجية بالتعليم الفني الصناعي المتقدم في )."٢٠٠٠ (آمال فارس حنا) ١

 . كلية التربية، جامعة حلوان،سالة ماجستيرر،"مصر



  )١٠٨()٢٠٠٣(دراسة عبد الباسط الفقية . ٢

قع تدريب معلمي التعليم األساسي، واحتياجام التدريبية من تكنولوجيـا التعلـيم،             الدراسة وا  بينما تناولت تلك  

وإعداد برنامج لتنمية بعض الكفاءات يف جمال تكنولوجيا التعليمة املعلمني يف اجلمهورية اليمنية يف ضوء احتياجام التدريبية                 

جلانب النظري، واملنهج التجرييب لقياس فاعلية الربنـامج        واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف ا       . أثناء اخلدمة 

  .املقترح

  :وكانت من أهم نتائج الدراسة

أن تدريب املعلمني كان أثناء إعدادهم فقط، ومل يتلقوا تدريباً أثناء اخلدمة، وأسفرت الدراسة عن إعداد برنـامج                   -

  .فعالية الربنامج يف تنمية تلك الكفاياتلتنمية بعض الكفاءات يف جمال تكنولوجيا التعليم وأثبتت الدراسة 

كما أكدت على ضرورة إعداد برامج تدريبية وتنفيذها حول كفاءات تكنولوجيا التعليم اليت حيتاجها معلمو املرحلة  -

  .األساسية، واليت مل تتطرق إليها الدراسة

  )١٠٩()٢٠٠٦(دراسة عادل الشاذيل وحسن حممود . ٣

رنامج مقترح لتنمية بعض كفايات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي الدراسـات           هدفت الدراسة إىل التوصل إىل ب     و

االجتماعية يف املرحلة اإلعدادية والتعرف على مدى فاعليته يف تنمية التحصيل املعريف لكفايات تكنولوجيا التعلـيم، واألداء                 

  .العملي للمعلمني

  .وكانت من أهم نتائج الدراسة

 بني متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية         ٠,٠١مستوى  وجود فروق دالة إحصائياً عند       -

على حتصيل كفايات تكنولوجيا التعليم املعرفية،      ) بصرف النظر عن املؤهل الدراسي    (اليت درست الربنامج املقترح     

  .احل القياس البعديوعلى األداء العملي املهارية الالزمة ملعلمي الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية لص

  .أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج مناسبة لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف جمال تكنولوجيا الوسائط املتعددةو
                                                           

برنامج مقترح لتنمية بعض الكفاءات في مجال تكنولوجيا التعليم لدى )."٢٠٠٣ (عبد الباسط سعيد عبداهللا الفقيه) ١

، معهد البحوث رسالة دكتوراه،"معلمي التعليم األساسي أثناء الخدمة في الجمهورية اليمنية

 .القاهرةسات التربوية، جامعة والدرا

 فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض كفايات تكنولوجيا التعليم ).٢٠٠٦ (عادل إبراهيم الشاذلي، حسن فاروق محمود) ١

، كلية التربية جامعة مجلة التربيةلدى معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة اإلعدادية، 

 .م٢٠٠٦الجزء األول يناير ) ١٢٩(األزهر، العدد 



  )١١٠()٢٠٠٧(دراسة عماد حممد حسن . ٤

نـاء اخلدمـة    مدى تلبية برامج تدريب العاملني مبراكز مناهـل املعرفـة أث          التعرف على    الدراسة إىل    وسعت هذه 

 . الالزمة هلم للعمل بوظيفة أخصائي تكنولوجيا التعليمومعرفة الكفايات الالزمة هلم واحتياجام التدريبية، حتياجام املهنيةال

فرد ) ٤٠(فرد من املتخصصني خرجيي قسم تكنولوجيا التعليم، والثانية ) ٣٠(األوىل : وبلغت عينة البحث من فئتني

  .  استبانه الكفايات الالزمة للعاملني مبراكز مناهل املعرفةمن غري املتخصصني،واستخدمت الدراسة

  :ة إىل عدد من النتائج من بينهاوتوصلت الدراس

أن برامج تدريب العاملني مبراكز مناهل املعرفة مبدارس التعليم العام أثناء اخلدمة ال تليب احتياجام املهنية، سواء  .١

 . بالنسبة للمتخصصني منهم أو غري املتخصصني

أن الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي تكنولوجيا التعليم العملني مبراكز مناهل املعرفة تقع يف تسعة حماور أساسية  .٢

 :  كفاية فرعية، هذه احملاور هي١٤٣نت  كوت

  . كفايات عامة -

  . كفايات إدارة وجتهيز مركز مناهل املعرفة -

  . كفايات  تصميم املواقف والوسائل التعليمية-

  . ايات إنتاج الوسائل التعليميةكف -

  .كفايات اختيار الوسائل التعليمية -

  .كفايات استخدام املستحدثات التكنولوجية املتوفرة يف مراكز مناهل املعرفة -

  .  كفايات الصيانة األولية-

  . كفايات تدريب أسرة املدرسة والتواصل معهم-

  .   كفايات التقومي-

                                                           

تصميم برنامج تدريبي لتنمية كفايات العاملين بمراكز مناهل المعرفة في ضوء )."٢٠٠٧ ( حسن سالمعماد محمد) ٢

كلية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، "احتياجاتهم المهنية والمستحدثات التكنولوجية

 .جامعة حلوان



  

  

  )١١١()٠٨٢٠(دراسة متعب الدوسري . ٥

كفايات تكنولوجيا التعليم الواجب توافرهـا لـدى    موضوع التعرف على     الدراسة   ويف نفس السياق تناولت هذه    

 .كفايات  هذهال الربنامج التدرييب الالزم لتنميةوكذلك التعرف على فاعلية،ينية باململكة العربية السعودية معلمي املواد الد

  .جتريبية) ٣٠(ضابطة، و)  ٣٠(ي املواد الدينية، معلماً من معلم) ٦٠(وبلغت عينة البحث 

ت فعالية الربنامج التدرييب املقترح املعد بالوسـائط املتعـددة          وثب:  عدد من النتائج من أمهها     وتوصلت الدراسة إىل  

 .   الدينيةلكفايات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي املواد) املهاري(اجلانب األدائي والكمبيوترية يف تنمية اجلانب املعريف 

  )١١٢()٢٠١٠(دراسة إدريس سلطان أمحد مقبل . ٦

 معلمـي    اليت ينبغي تنميتها لدى    مهارات توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم    الدراسة معارف و  بينما حددذه   

 بعـض مهـارات توظيـف      املقتـرح يف تنميـة        التـدرييب  الربنامجوالتعرف على أثر    . باجلمهورية اليمنية    املرحلة الثانوية 

  .معلمي املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنيةدى مستحدثاتتكنولوجيا التعليم ل

  . معلماً ومعلمة من املرحلة الثانوية مبدينة تنب باليمن مت اختيارهم بطريقة قصدية) ٢٠(وبلغت عينة البحث من 

  

  :وكانت من أهم نتائج الدراسة

ولوجيا اليت ينبغي تنميتها لدى معلمي املرحلة الثانويـة يف          التوصل إىل قائمة معارف ومهارات توظيف مستحدثات تكن        .١

موزعة على بعدين أحدمها نظري واآلخر عملي     ) مثانية حماور (اجلمهورية اليمنية، وتكونت القائمة يف صورا النهائية من         
                                                           

 المتعددة لتنمية الكفايات التكنولوجية فعالية برنامج تدريبي باستخدام الوسائط)."٢٠٠٨(متعب عبداهللا الدوسري ) 111

رسالة ماجستير غير ، "لمعلمي المواد الدينية بالمرحلة اإلعدادية بالمملكة العربية السعودية

  .ت التربوية، جامعة القاهرة، معهد الدراسامنشورة
هارات توظيف مستحدثاتتكنولوجيا التعليم ملعلمي برنامج تدرييب مقترح قائم على التعلم الذايت لتنمية م)."٢٠١٠ (إدريس سلطان أمحد مقبل) ٢

  .وية، جامعة القاهرةمعهد الدراسات الترب، رسالة دكتوراه منشورة، "حلة الثانوية باجلمهورية اليمنيةاملر

  

  



  .وكل بعد يتكومنن أربعة حماور

) CD(لمعلم مطبوعة أو على قـرص مـدمج         تضمن أربعة موديوالت ويتم تعلمها ذاتياً وتقدم ل       : اجلزء النظري 

 :واملوديوالت هي

 .مقدمة أساسية حول مستحدثات تكنولوجيا التعليم •

  .تصميم التعليم القائم على مستحدثات تكنولوجيا التعليم •

  .توظيف الكمبيوتر يف التعليم •

  .طرائق التدريس اإللكترونية •

 :بواسطة برنامج كمبيوتري متعدد الوسائطواملوديوالت هيتضمن مخسة موديوالت ويتم تعلمها ذاتياً : اجلز العملي

 . يف العملية التعليميةWordتوظيف برنامج  •

  .يف العملية التعليميةExcelتوظيف برنامج  •

 .يف العملية التعليميةpower pointمهارات توظيف برنامج  •

 . يف العملية التعليميةInternetتوظيف اإلنترنت  •

 .يف العملية التعليمية Chatوبرامج احملادثة E-mailتوظيف الربيد اإللكتروين •

 وتنمية مهارام لتصميم الـدروس  ملعلمنيلدى ايف تنمية املكون املعريف واألدائي     وبينت النتائج  فعالية الربنامج التدريب        .٢

  .بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم

  :دمة على تكنولوجيا التعليم أثناء اخل يفتدريب املعلمنياليت تناولت دراسات الالتعليق على 

  :من خالل العرض السابق للدراسات يتضح ما يلي

استهدفت هذه الدراسات إما حتديد احلاجات أو الكفايات التكنولوجية وتقسيمها إىل حاجـات أو               -١

 .فرعيةأخرى كفايات رئيسة و

  .تناولت بعض هذه الدراسات احلاجات أو الكفايات األدائية واملعرفية -٢



سات إىل بناء برامج الكترونية تدريبية أثناء اخلدمة للمعلمـني يف ضـوء احلاجـات أو                هدفت الدرا  -٣

 . الكفايات التكنولوجية

تتفق الدراسات السابقة إىل ضرورة تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على إنتاج وتوظيـف تكنولوجيـا                -٤

 .التعليم

أثناء اخلدمة بربنامج الكتـروين     ذه الدراسة مع بعض الدراسات بتدريب معلمي اللغة العربية          تتفق ه  -٥

 .قائم على التعلم الذايت يف ضوء حاجاته التكنولوجية

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أا تتناول حاجات معلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية               -٦

 .باململكة العربية السعودية

مراحل إنتـاج الـربامج االلكترونيـة       استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف خطوات و         -٧

 .التدريبية أثناء اخلدمة املقدمة للمعلمني

وكيفيـة بنائهـا    ، كما استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد أدوات البحـث            -٨

  .وتطبيقها،

  :الدراسات اليت تناولت اجتاهات وتصورات املعلمني حنو برامج التنمية املهنية: احملور الرابع

 ()٢٠٠٣(دراسة جودت . ١
١١٣

( 

بناء نظام لتقدمي املقررات التعليمية عرب شبكة اإلنترنت وأثره على اجتاهات الطالب حنو العلم "إىل  هذه دراسة سعت

، وهدفت الدراسة إىل بناء نظام لتقدمي مقرر إلكتروين يف تكنولوجيا الوسائط املتعددة لطالب الدراسات العليا، "عرب الشبكات

ثر هذا النظام على اجتاهات الطالب حنو التعلم املبين على الشبكات، واستخدمت الدراسة املقابالت الشخصية مـع                 وقياس أ 

أعضاء هيئة التدريس والطالب لتحديد مواصفات النظام املقترح، واستخدمت كذلك مقياس الجتاهات الطالب حنو الـتعلم           

طالباً  وطالبة بالدبلوم املهين بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربيـة     ) ٣٠(اإللكتروين، ومت جتربة النظام املقترح على عينة من         

  .جبامعة حلوان

                                                           

 بناء نظام لتقديم المقررات التعليمية عبر شبكة اإلنترنت وأثره على .) ٢٠٠٣(مصطفى جودت مصطفى صالح )113

 ، كلية التربية رسالة دكتوراه غير منشورةب نحو التعلم المبني على الشبكات ، اتجاهات الطال

  .،جامعة حلوان



وتوصلت الدراسة إىل أن اموعة اليت استخدمت النظام يف الدراسة حققت تغرياً إجيابياً أكرب من اموعـة الـيت                   

يق التدرجيي للتعليم اإللكتروين حبيث خيتار الطالـب        درست يف الكلية بالطريقة التقليدية، وأوصت الدراسة إىل ضرورة التطب         

عدداً  من املقررات اليت يدرسها على اإلنترنت إضافةً إىل مقررات أخرى يدرسها بالطريقة التقليدية حىت يعتاد الطالب على                   

  .هذا األسلوب من التعلم

 )١١٤()٢٠٠٥" (مولتون"دراسة . ٢

 التغريات احلادثة يف اجتاهات وميول جمموعة من املعلمني املفحوصني تناولل" مولوتون"ويف نفس السياق تأيت دراسة  

  .أعقاب املشاركة يف برنامج تدرييبحنو تصميم وإدخال الوسائط املتعددة إىل فصوهلم الدراسية يف 

  . من معلمي املدارس االبتدائية)٦٢(ومتثلت عينة الدراسة من 

إدخال تكنولوجيا التعليم املتطورة والوسائط املتعددة إىل فصوهلم وتوصلت نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق مبستويات    

الدراسية إىل متتع املعلمني الذين شاركوا يف الربنامج التدرييب احلايل على إدخال الوسائط املتعددة إىل فصوهلم الدراسية مبيول                  

  .واجتاهات إجيابية حنو إدخاهلا إىل فصوهلم الدراسية

() ٢٠٠٥ (  دراسة ماجدة إبراهيم-٣
١١٥

(  

وكانـت أدوات   تناولت هذه الدراسة التنمية املهنية ملعلمي الفصل الواحد يف مصر يف ضوء االجتاهات املعاصـرة ،                 

هذه الدراسة على أن معلمة الفصل الواحـد         نتائج    رأى اخلرباء واملهتمني مبدارس الفصل الواحد وتوصلت       الدراسة استطالع 

 كل جوانب العمل التربوى من أهداف ومضامني ووسائل وأشكال وإدارة وخمرجات مما تواجه العديد من التحديات الىت متس

  .يدعو اىل التطوير املستمر ملدارس الفصل الواحد التقليدية من برامج ومناهج تعليمية وأساليب تدريسية 
  

  )١١٦()٢٠٠٦" (فيل"دراسة . ٤
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،  المعاصرةتجاهات التنمية المهنية لمعلمي الفصل الواحد في مصر في ضوء اال).٢٠٠٦ (ماجدة إبراهيم) 115

معلم الكبار في القرن " ، جامعة عين شمس ، المؤتمر السنوي الثالث لمـركز تعليم الكبار
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ي مادة العلوم باملدارس الثانوية التابعة إلحدى        هذه الدراسة قياس مدى تأثر تصورات واجتاهات معلم        بينما تناولت 

  .األمريكية حول برامج التنمية املهنية املقدمة هلم" ديالور" الواقعة بشمال والية املديريات التعليمية

 املديريات التعليميـة  ومتثلت عينة هذه الدراسة من مخسني من معلمي مادة العلوم باملدارس الثانوية التابعة إلحدى               

  .األمريكية" ديالور"والية بشمال 

وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلىأن تصورات واجتاهات املعلمني املفحوصني تعد بشكل عام سلبية يف ضوء غياب                

حيتـاجون إىل   توافر االحترام املهين هلم باعتبارهم مهنيني تعليميني يعرفون جيدا ما يرغبون يف حتقيقه يف املستقبل، وما الذي                  

كما أن الغالبية العظمى منهم شعرت بأن خصائـصهم         . القيام به ملساعدة طالم على تدعيم مستويات حتصيلهم الدراسي        

واحتياجام املختلفة ليس هلا أي قيمة على اإلطالق عند التخطيط لربامج وأنشطة التنمية املهنية املقدمة هلم، وأم يـشعرون         

  .لية يف هذا الصددبامللل من الربامج احلا

() ٢٠٠٦( دراسة عبد العاطي -٥
١١٧

(  

اليت سعت إىل تصميم مقرر عرب اإلنترنت من منظـورين خمـتلفني البنـائي              ودراسة  هذه ال ويف نفس السياق تأيت     

 التربية  واملوضوعي وقياس فاعليته يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد واالجتاه حنو التعلم القائم على اإلنترنت لدى طالب كلية                

جبامعة اإلسكندرية، واستخدمت الدراسة بطاقة إلجازة املقرر اإللكتروين واختبار حتصيلي واختبار للتفكري الناقد ومقيـاس               

الجتاهات الطالب حنو بيئة  التعليم اإللكتروين القائم على اإلنترنت، وقد أجريت الدراسة على جمموعتني من طالب الفرقـة                   

مقرراً  إلكترونياً  عن التعليم اإللكتروين       )  طالباً  وطالبة   ٢٩(امعة اإلسكندرية، درست اموعة األوىل      الثالثة بكلية التربية جب   

مقرراً  عن التعليم اإللكتروين مصمماً  من منظـور          )  طالباً  وطالبة   ٢٨(مصمماً  من منظور بنائي ودرست اموعة الثانية         

  .موضوعي

ررين كان هلما أثر دال يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد، إال أن املقرر املصمم وتوصلت الدراسة إىل أن كالً من املق

من منظور بنائي حقق نتائج أفضل، وتوصلت أيضاً إىل أن املقرر املصمم من منظور بنائي مل يكن له أثر دال يف منو االجتاه حنو 

املصمم من منظور موضوعي كان له تأثري سليب متوسط على          بيئة التعليم اإللكتروين القائمة على اإلنترنت يف حني أن املقرر           

منو االجتاه حنو بيئة التعليم اإللكتروين القائمة على اإلنترنت، وأوصت الدراسة بعدم االنتقال املفاجئ من بيئة التعليم التقليدي                  

  .وين مع التعليم التقليدي جنباً إىل جنبإىل بيئة التعليم اإللكتروين حيث تكون هناك مرحلة انتقالية يدمج فيها التعليم اإللكتر
                                                                                                                                                                                     

-- Delaware. Retrieved July 11, 2009, from Dissertations & Theses: Full 
Text.(Publication No. AAT 3203341.�

تصميم مقرر عبر اإلنترنت من منظورين مختلفين البنائي والموضوعي ). "٢٠٠٦(عاطي حسن الباتع عبد ال) 117

وقياس فاعليته في تنمية التحصيل والتفكير الناقد واالتجاه نحو التعلم القائم على اإلنترنت لدى 

  .، كلية التربية، جامعة اإلسكندريةرسالة دكتوراه، "طالب كلية التربية جامعة اإلسكندرية



 )١١٨()٢٠٠٧" (نوجيت"دراسة . ٦

 هذه الدراسة تصورات واجتاهات جمموعة خمتارة من املعلمني حول خربام يف التنمية املهنية ومـدى                بينما تناولت 

  .تأثريها على خمرجات تعلم الطالب

 عدد من أنشطة وبرامج التنمية املهنية، والذين تنطبق         ومتثلت عينة الدراسة من مثانية معلمني شاركوا يف املاضي يف         

  :عليهم ثالثة معايري رئيسية للمشاركة يف هذه الدراسة وهي

  .التدريس لطالب الصف الدراسي األول أو الثاين من التعليم -

  . أعوام أو أكثر يف جمال العمل بالتدريس)٥(التمتع بسنوات خربة تبلغ  -

على أم يتمتعون حبب التدريس، والرغبة يف املشاركة يف اكتساب          وصفهم من جانب مديري مدارسهم       -

  .خربات التنمية املهنية، وتطبيق ما يتم تعلمه فيها داخل فصوهلم الدراسية

وتوصلت نتائج هذه الدراسة بوضوح عن تقدير املعلمني املشاركني فيها خلربام يف التنمية املهنية ومدى إسهامها يف 

م فيه مبعرفة متسقة وذات طابع عملي يف جمال التدريسحتسني إستراتيجيام التدريسية يف الوقت نفسه الذي زود.  

() ٢٠٠٧( دراسة شعبان -٧
١١٩

(  

فاعلية التعلم التعاوين والفردي  القائم على الشبكات يف تنمية مهارات           "بدراسة بعنوان   ) ٢٠٠٧( كما قام شعبان  

، وهدفت الدراسة إىل التعرف علـى       "لتربية واجتاهام حنو التعلم اإللكتروين    استخدام الربامج اجلاهزة لدى طالب كليات ا      

فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية قائمة على الشبكات تستخدم فيها أمناط التعلم التعاوين والفردي لتنمية مهارات استخدام الربامج 

بحث عن اجتاهات الطالب حنو بيئة التعليم اإللكتروين،   اجلاهزة لدى طالب كليات التربية إلنتاج برنامج تعلم إلكتروين، مث ال          

ومن النتائج اليت توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالب الذين يستخدمون منط 

اهزة إلنتاج برامج قائمة    التعلم التعاوين يف القياسني القبلي والبعدي يف التحصيل املعريف املرتبط مبهارات استخدام الربامج اجل             

على التعليم اإللكتروين لصاحل التطبيق البعدي، ووجود فروق بني نتائج طالب اموعتني التجريبيتني يف التحـصيل املعـريف     

املرتبط مبهارات استخدام الربامج اجلاهزة إلنتاج برامج التعليم اإللكتروين يرجع لألثر األساسي لنمط التعلم لصاحل الطـالب                 

ين يستخدمون التعلم التعاوين يف قياس االجتاهات حنو بيئة التعليم اإللكتروين لصاحل التطبيق البعدي، وكـذلك بالنـسبة                  الذ
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ملتوسط درجات الطالب الذين يستخدمون منط التعليم الفردي يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل البعدي، وأوضحت أيضا                

موعتني التجريبيتني يف مهارات استخدام الربامج اجلاهزة إلنتـاج بـرامج    وجود فروق ذات إحصائياً بني درجات طالب ا       

التعليم اإللكتروين لصاحل الطالب اللذين يستخدمون منط التعلم التعاوين بينما أثبتت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

  . اإللكتروينمتوسطي درجات طالب اموعتني التجريبيتني يف االجتاهات حنو بيئات التعليم

 )١٢٠()٢٠٠٧" (براون"دراسة . ٨

 الشبه حضرية   املديريات التعليمية دف هذه الدراسة إىل تناول تصورات واجتاهات معلمي املدارس العامة بإحدى            

ساعدم األمريكية حول فاعلية املشاركة يف برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمني ومدى تأثريها يف م" ميتشجان"التابعة لوالية 

على زيادة معرفتهم مباهية اإلستراتيجيات والطرق التدريسية الفعالة اليت ميكنها مساعدم يف الوفاء باالحتياجات التعليميـة                

  .للطالب املتنوعني يف فصوهلم الدراسية

من من التعليم الذين يعملون بعدد      ) K-12(مرحلة الصفوف الدراسية     من معلمي    ١٠٤ومتثلت عينة الدراسة من     

  .بوالية ميتشجان األمريكية" أوكالند"املدارس العامة التابعة إلحدى املديريات التعليمية الواقعة مبقاطعة 

 باجتاهات إجيابية حنو    - بشكل عام  -وتوصلت نتائج هذه الدراسة إىل أن املعلمني املفحوصني املشاركني فيها متتعوا          

  . يم طالب اللغة اإلجنليزية ذوي املستويات الدراسية املنخفضةاالستفادة من برامج التنمية املهنية يف تفعيل تعل
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  :ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية الالزمة باحلاجات التكنولوجيةقائمة  .١

  :القائمة، وقد اتبع الباحث اخلطوات التالية يف بناء وضبط غة العربية باملرحلة االبتدائيةقائمة باحلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم الل إعداد  احلايلالبحثطلب يت

  :القائمة حتديد اهلدف من ١-١

  .قائمة باحلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية حتديد القائمةاستهدفت هذه 

  : القائمة حتديد املعارف واملهارات اليت تتضمنها٢-١

 وفقرات القائمة، واجلدول التايل يوضح حماور األربعةفقرة موزعة على احملاور ) ٣٤( حماور، وعدد أربعةتشتمل هذه القائمة يف صورا النهائية على 

  :كل حمور

  )٣(جدول 

  ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية الالزمة احلاجات التكنولوجيةقائمة  حماور وفقرات 

  الفقرات  لمحورا  م

  ١٠ إلى ١من   .........وب  قيادة الحاس ببعضتدريبية تتعلقحاجات   ١

 التدريبية المرتبطة باألسس النظرية للتعليم الحاجات  ٢
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  : مراعاة اجلوانب التالية-  اليت تعرب عن املعارف واملهارات - وقد روعي أن ترتب املعارف واملهارات ترتيباً منطقياً، كما روعي عند صياغة الفقرات 

  . وصف املعارف يف عبارة قصرية١- ٢- ١

  . أن تكون العبارة دقيقة وواضحة وموجزة٢- ٢- ١

  :القائمة التقدير الكمي ملعارف ومهارات ٣-١

، ومت احلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية حىت ميكن حتديد القائمةاستخدم الباحث التقدير الكمي ملعارف ومهارات 

  :لي كما يللقائمةاستخدام التقدير الكمي 

  ).مناسبة، قابلة للتعديل، غري مناسبة( على ثالثة مستويات لدرجة املناسبة القائمة اشتملت ١- ٣- ١
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  التقدير الكمي لدرجة املناسبة

  درجة األمهية

  غري مناسبة  قابلة للتعديل  مناسبة
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  .ملعلم اللغة العربية وفقاً لدرجة مناسبتها وجيةالتكولأمام الكفاية ) √(ويتم تسجيل أداء السادة احملكمني بوضع عالمة 

  :القائمة تعليمات ٤-١



 حىت يتسىن ألي حمكم اإلجابة عليها بدقة، وتوجه القائمة واضحة وحمددة، كما مت حتديد هدف القائمةأخذ الباحث يف اعتباره أن تكون تعليمات 

  .قة، والتعرف على حماورها ومستويات درجة املناسبة بدالقائمةتلك التعليمات السادة احملكمني إىل قراءة حمتويات 

  : يف صورته النهائيةالقائمة ٥-١

 يف صورا األولية، مث مت عرضها على السادة القائمة متت صياغة القائمةاليت تتضمنها التكنولوجية  وحتديد املستلزمات القائمةبعد حتديد اهلدف من 

ا النهائيةالقائمةم وآرائهم، وبذلك أصبحت احملكمني، وإجراء التعديالت وفق مقترحافقرة تندرج حتت ) ٣٤( حماور، وأربعة، واليت تكونت من )١٢١( يف صور
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٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  

معامل 

  االرتباط
٠,٦٤  ٠,٩٦  ٠,٧٢  ٠,٥٤  ٠,٩٠  ٠,٥٣  ٠,٧٤  ٠,٧٠  ٠,٩٣  ٠,٨٥  ٠,٦٨  

رقم 

  املفردة
٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣              

معامل 

  االرتباط
٠,٩١  ٠,٥٧  ٠,٨٦  ٠,٧٠٣  ٠,٧٣              

  

  :جدول مواصفات االختبار٥-٢

ـ  -التـذكر (تحديد عدد املفردات اليت ترتبط بكل مستوى مـن مـستويات            ية،وذلك ل لألهداف املعرف " بلوم"بإعداد جدول املواصفات يف ضوء تصنيف       قام الباحث     -م الفه
  :وفيما يلي جدول املواصفات لالختبار التحصيلي، حتديد األمهية النسبية لألهدافومت)التطبيق



  )٦(جدول 

 ليجدول مواصفات االختبار التحصي

  مستويات األهداف
  االختبارحمتوى 

  تطبيق  فهم تذكر
جمموع أهداف كل 

  جزء من أجزاء االختبار

الوزن النسيب 

   %للجزء

 ١١، ٨، ٧، ٣، ٢  اجلزء األول
١٢، ١٠، ٥، ٤، ١ ،

١٦، ١٤  
٦٣   =١٠٠  ×١٧/٢٧  ١٧، ١٥، ١٣، ٩، ٦%  

  %٣٧   =١٠٠×  ١٠/٢٧  ٢٧، ٢٠، ١٩  ٢٥، ٢٣، ٢٢ ٢٦، ٢٤، ٢١، ١٨  اجلزء الثاين

األوزان النسبية 

  لألهداف

١٠٠  ×٩/٢٧=   
٣٣% 

١٠٠  ×١٠/٢٧=   
٣٧% 

١٠٠  ×٨/٢٧=   
٣٠%  

١٠٠  ٢٧%  

  :التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي٦-٢

باململكة العربية بعد التحقق من صدق االختبار التحصيلي، أجريت التجربة االستطالعية على جمموعة من معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية 

  :معلماً، وكان اهلدف من التجربة االستطالعية ما يلي) ٧(السعودية من غري عينة البحث، بلغ عددهم 

   حساب معامل السهولة والصعوبة ملفردات االختبار-

  . حساب معامل التمييز-

  . حساب معامل ثبات االختبار-

  . حتديد الزمن املناسب لالختبار-

  لسهولة والصعوبة ملفردات االختبارحساب معامل ا ١-٦-٢

  :مت حساب معامل السهولة لكل مفردة من مفردات االختبار من خالل املعادلة التالية

  ص
  (=   معامل السهولة

  خ+ص
(  

  

  .عدد اإلجابات الصحيحة= ص * 

  .عدد اإلجابات اخلطأ= خ * 

، أو أكرب مفردات أو أسئلة شديدة السهولة) ٠,٨٠(معامل سهولتها وبناء على تطبيق هذه املعادلة تعترب مفردات االختبار اليت بلغ 

مفردات أو أسئلة شديدة الصعوبة، وكانت نتيجة ذلك حذف ثالث مفردات من مفردات ) ٠,٢٠(واملفردات اليت بلغ معامل سهولتها أقل من 

  ).٠,٨٠(االختبار حيث زاد معامل سهولتهما عن 

  : املعادلة التاليةكما مت حساب معامل الصعوبة من خالل

  . معامل السهولة- ١= معامل الصعوبة 

  حساب معامل التمييز٢-٦-٢

يعرب معامل التمييز عن قدرة كل مفردة من مفردات االختبار على التمييز بني األداء املرتفع واألداء املنخفض ألفراد العينة يف االختبار، 

  :ومت حسابه من خالل املعادلة التالية

   معامل الصعوبةXمعامل السهولة =       للمفردة معامل التمييز

، مع الوضع يف االعتبار أن املفردة اليت حتصل )١٢٣(والتعويض يف املعادلة أمكن حتديد معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار

  .ذات قدرة متيزيه ضعيفة) ٠,٢(على معامل متييز أقل من 

  حساب معامل ثبات االختبار٣-٦-٢

بات االختبار أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس األفراد يف نفس الظروف، واهلدف من قياس ثبات يقصد بث

االختبار هو معرفة مدى خلو االختبار من األخطاء اليت تغري من أداء الفرد من وقت آلخر على نفس االختبار، ومت حساب ثبات االختبار مبعادلة 

 : التاليةCrounbachألفا كرونباخ 
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 *k = عدد مفردات االختبار.  

 *2
is = ككلاالختبارتباين .  

 *∑ is2=جمموع تباينات املفردات. 

يتم احلصول عليها عند ، ومن مث ميكن الوثوق يف النتائج اليت )SPSS(، باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية )٠,٨٨(وبلغ مقداره 

  .تطبيق االختبار على عينة البحث

  حتديد الزمن املناسب لالختبار٤-٦-٢

  .قام الباحث بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل معلم يف اإلجابة على االختبار، مث حساب متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار

  .قة دقي١٥ = طالب ٩÷  دقيقة ١٣٦= الزمن املناسب لالختبار 

  :طريقة تصحيح االختبار٧-٢

حيصل املعلم على درجة واحدة على كل مفردة جييب عنها إجابة صحيحة، وصفر على كل مفردة يتركها أو جييب عنها إجابة خاطئة، وبذلك 

  .)١٢٤(درجة) ٢٧(تكون الدرجة الكلية لالختبار 

  .)١٢٥(دام إن شاء اهللاوبعد هذه اإلجراءات أصبح االختبار يف صورته النهائية وصاحلاً لالستخ

  مالحظة أداء املعلمني ملهارات استخدام االحتياجات التدريبيةبطاقة  -٣

  :يتطلب البحث احلايل إعداد بطاقة مالحظة أداء املعلمني ملهارات استخدام االحتياجات التدريبية، وقد اتبع الباحث اخلطوات التالية يف بناء وضبط بطاقة املالحظة

  

  : بطاقة املالحظةحتديد اهلدف من١-٣

  .استهدفت هذه البطاقة قياس مهارات استخدام االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية باملدارس االبتدائية باململكة العربية السعودية

  : حتديد األداءات اليت تتضمنها البطاقة٢-٣

مهارة فرعية، وقد روعي أن ترتب املهارات ترتيباً منطقياً، كما ) ١٥١(مهارات رئيسية وعدد ) ٢٤(تشتمل هذه البطاقة يف صورا النهائية على 

  :روعي عند صياغة املهارات مراعاة اجلوانب التالية

  . وصف األداء يف عبارة قصرية١- ٢- ٣

  . أن تكون العبارة دقيقة وواضحة وموجزة٢- ٢- ٣

  . أن تقيس كل عبارة سلوكاً حمدداً واضحا٣ً- ٢- ٣

  .ل سلوكي يف زمن املضارع أن تبدأ العبارة بفع٤- ٢- ٣

  . أن تصف املهارة الفرعية املهارة الرئيسية التابعة هلا٥- ٢- ٣

  :التقدير الكمي ألداء معلمي اللغة العربية٣-٣

قة استخدام الباحث التقدير الكمي بالدرجات حىت ميكن التعرف على مستويات معلمي اللغة العربية يف كل مهارة، ومت استخدام التقدير الكمي لبطا

  :املالحظة كما يلي

  ).جيد، متوسط، ضعيف( اشتملت البطاقة على ثالثة مستويات لألداء ١- ٣- ٣

  : مت توزيع درجات التقييم ملستويات األداء كالتايل٢- ٣- ٣
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  )٧(جدول 

  التقدير الكمي ملستويات األداء

  مستوى األداء

  ضعيف  متوسط  جيد

  صفر  ١  ٢

  .عربية بأداء املهارة بدقة وجناح كاملإذا قام معلم اللغة ال:  املستوى جيد-

  .إذا قام معلم اللغة العربية بأداء املهارة مع حدوث خطأ:  املستوى متوسط-

  .يف حالة عدم قدرة معلم اللغة العربية على أداء املهارة:  املستوى ضعيف-

دائه، ويتم احلصول على الدرجة الكلية ملعلم اللغة العربية أمام مستوى األداء املناسب أل) √(ويتم تسجيل أداء معلم اللغة العربية بوضع عالمة 

بتجميع تلك الدرجات، واليت يتم من خالهلا احلكم على مستوى أدائه يف املهارات املتضمنة يف البطاقة، وعلى هذا يكون جمموع الدرجات يف بطاقة املالحظة 

  .درجة) ٣٠٢(يساوي 

  :تعليمات بطاقة املالحظة٤-٣

 تكون تعليمات بطاقة املالحظة واضحة وحمددة، كما مت حتديد هدف البطاقة حىت يتسىن ألي مالحظ استخدامها بدقة، وتوجه راعى الباحث أن

  .تلك التعليمات معلم اللغة العربية إىل قراءة حمتويات البطاقة بدقة، والتعرف على مستويات األداء والتقدير الكمي لكل مستوى

  :الحظةالصورة األولية لبطاقة امل٥-٣

) ٢٤(بعد حتديد اهلدف من بطاقة املالحظة وحتديد األداءات اليت تتضمنها البطاقة متت صياغة بطاقة املالحظة يف صورا األولية، واليت تكونت من 

  .مهارة فرعية تندرج حتت املهارات الرئيسية) ١٥٨(مهارات رئيسية، و

  :ضبط بطاقة املالحظة٦-٣

صدق البطاقة وثباا، وذلك للتأكد من مدى صالحيتها لالستخدام كأداة لتقومي املهارات املطلوب أدائها، وقد مت يف هذه اخلطوة يتم التحقق من 

  :التحقق من ذلك من خالل ما يلي

   التحقق من صدق البطاقة١- ٦- ٣

التدريس اللغة العربية، وذلك مت عرض بطاقة املالحظة على جمموعة من احملكمني واخلرباء يف جمال تكنولوجيا التعليم واملناهج وطرق 

دف التحقق من صدق البطاقة من خالل التأكد من سالمة الصياغة اإلجرائية للبطاقة، ووضوحها، وإمكانية مالحظة األداء، وقد اقترح السادة 

  :احملكمني بعض التعديالت واليت منها

  . إعادة صياغة بعض بنود البطاقة-

  .رى استبدال بعض املهارات مبهارات أخ-

  . دمج بعض املهارات-

  . حذف بعض املهارات لتكرارها-

  .هذا وقد مت إجراء التعديالت املقترحة

   ثبات بطاقة املالحظة٢- ٦- ٣

حساب بطاقة املالحظة يكون بتعدد املالحظني على أداء معلم اللغة العربية الواحد، مث حساب معامل االتفاق بني تقديرام باستخدام 

  :Cooperمعادلة كوبر 

   اليت مت االتفاق عليهااملهارات الفرعيةعدد 
  =  نسبة االتفاق

  عدد املهارات الفرعية اليت مت االختالف بشأا+ عدد املهارات الفرعية اليت مت االتفاق عليها 
X ١٠٠  



وعلى تعليمات وذلك من خالل االستعانة باثنني من الزمالء، وذلك بعد عرض بطاقة املالحظة عليهم للتعرف على حمتواها 

 على حده، واجلدول التايل معلم لغة عربية، مث حساب معامل اتفاق املالحظني الثالث لكل معلمي اللغة العربيةاستخدامها، مث مالحظة أداء ثالثة من 

  . الثالثمعلمي اللغة العربيةيوضح معامل اتفاق املالحظني على أداء 

  )٨(جدول 

  اء معلمي اللغة العربية الثالثمعامل االتفاق بني املالحظني على أد

 املعلممعامل االتفاق على أداء 

  األول

 املعلممعامل االتفاق على أداء 

  الثاين

 املعلممعامل االتفاق على أداء 

  الثالث

متوسط معامل االتفاق على 

  الثالثمعلمي اللغة العربية 

٩٠  %٨٨  %٩١  %٩٣%  

، مما يعين أن بطاقة املالحظة )٩٠(حظني على معلمي اللغة العربية الثالث بلغ ومن اجلدول السابق نرى أن متوسط معامل اتفاق املال

  .ثابتة بدرجة تؤهلها ألن تكون صاحلة للتطبيق كأداة قياس

  :بطاقة املالحظة يف صورا النهائية٧-٣

وذلك بعد التأكد من صدقها وثباا، ، 126)(مهارة فرعية) ١٥١(مهارات رئيسية وعدد ) ٢٤(على أصبحت بطاقة املالحظة يف صورا النهائية 

  .وأصبحت صاحلة لتحقيق اهلدف منها، وهو قياس مستوى أداء معلمي اللغة العربية يف استخدام االحتياجات التدريبية

  : مقياس االجتاهات -٤

  :وقد مر املقياس باخلطوات التالية

  : حتديد اهلدف من مقياس االجتاهات١-٤

ات معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية حنو التنمية املهنية، وذلك قبل التعرض إيل الربنامج يهدف املقياس إيل قياس اجتاه

  .اإللكتروين املقترح وبعده

  : مصادر بناء املقياس٢-٤

  . يم مقاييس اجتاهات املعلمنيمت بناء املقياس باالعتماد على العديد من الدراسات واألدبيات، اليت تناولت كيفية بناء وتصم

  : صياغة عبارات املقياس٣-٤

بعضها عبارات إجيابية والبعض اآلخر عبارات سلبية، وقد ) ٢١(بعد حتديد املصادر السابقة قام الباحث بصياغة عبارات املقياس واليت تكونت من 

  :روعي عند صياغتها االعتبارات التالية

  .ا بأكثر من طريقةاستبعاد العبارات اليت ميكن تفسريه -

  .خلو العبارات من الغموض -

  .احتواء العبارات ملوضوع االجتاهات بصورة صرحية أو ضمنية -

  : حتديد طريقة تقدير عبارات املقياس٤-٤

ك  للتقديرات املتجمعة، وذلLikert Type" ليكرت"بدراسة األدبيات اليت تناولت طرق وأساليب بناء املقاييس، رأى الباحث إتباع طريقة 

  :ملزاياها العديدة من حيث

  .القدرة علي التمييز -

  .سهولة تطبيق املقياس -

  .سهولة تصحيح املقياس ومعاجلة نتائجه -
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 .إجابة كل عبارة حتتمل مجيع درجات املوافقة أو املعارضة -

، للحصول على تباين )يد، غري موافقموافق، حما( ومن خالل طريقة ليكرت يتم تقدمي العبارات للفرد وأمام كل عبارة ثالثة بدائل لالستجابة هي 

  .   حمدد من قًبل املعلمني يف استجابتهم

  

  )٩(جدول 

   طريقة ليكرت للحصول على تباين حمدد

  العبارة

  الدرجة
  غري موافق  حمايد  موافق

  ١  ٢  ٣      العبارة املوجبة

  ٣  ٢  ١      العبارة السالبة

  

  : تعليمات املقياس٥-٤

ووضعها بالصفحة األويل، حبيث تتضمن تلك التعليمات، توضيح اهلدف من املقياس، تقدمي وصفاً خمتصراً للمقياس مت صياغة تعليمات املقياس 

وطريقة اإلجابة عليه من خالل عرض أحد األمثلة لتوضيح كيفية استخدام املعلم للمقياس، التنبيه علي املعلمني بأمهية اإلجابة علي مجيع بنود املقياس، مع عدم 

  . بة صحيحة وأخري خطأ وبالتايل فإن هذا املقياس ليس إال جمرد تعبري صادق عن الرأيوجود إجا

  : تقدير صدق املقياس٦-٤

  :الصدق الظاهري للمقياس �

مت تقدير الصدق الظاهري للمقياس بعرضه علي جمموعة من احملكمني ألخذ آرائهم باملقياس، وقد أشار السادة احملكمني إيل بعض التعديالت يف 

  .ياغة اللغوية لبعض بنود املقياس، وقد قام الباحث بتعديلها مجيعاًالص

  :حساب ثبات املقياس �

معلم، من معلمي اللغة العربية باملدارس االبتدائية باململكة العربية ) ٧(حلساب الثوابت اإلحصائية للمقياس مت تطبيقه علي عينة استطالعية قوامها 

  . ورصد الدرجات متهيداً حلساب الثوابت اإلحصائية للمقياسالسعودية، ومت تصحيح أوراق االستجابة

  : التاليةCrounbachومت حساب ثبات املقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 
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 *k = عدد مفردات املقياس.  

 *2
is = ككلاملقياستباين .  

 *∑ is2=ات املفرداتجمموع تباين. 

  .وهي قيمة مناسبة للثبات تصلح كأساس للتطبيق) ٠,٩٢ ( وجاء ثبات املقياس

  :حساب الصدق الذايت للمقياس �

  .وهى متثل نسبة عالية من الصدق الذايت) ٠,٩٥٩(حيسب بإجياد اجلذر التربيعي ملعامل الثبات، وقد وجد أنه يساوى 

  : حتديد زمن االستجابة للمقياس٧-٤

 املعلمونا أسفرت عنه نتائج التجربة االستطالعية للمقياس، مت حساب الزمن املناسب له، وذلك حبساب متوسط الزمن الذي استغرقه  ضوء معلي

  .دقيقة) ١٢(اتضح أن زمن تطبيق املقياس ال يتجاوز ويف اإلجابة علي كل املفردات، 



  : الصورة النهائية للمقياس٨-٤

وعليه فإن ،عبارة موجبة )١٠(و، عبارة سلبية) ١١(عبارة، منها ) ٢١(أصبح املقياس يف صورته النهائية مكوناً من بعد االنتهاء من املراحل السابقة 

  . صاحل للتطبيق يف التجربة النهائية للبحث)١٢٧(املقياس يف صورته النهائية 

  التصميم التجرييب: احملور الثاين
  . جمموعة جتريبية واحدةباستخدامتخدام التصميم التجرييب املعروف باسم التصميم القبلي، البعدي استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، وقد تطلب ذلك اس

  )١٠(جدول رقم

  التجرييب للبحث شبهالتصميم

  بعديالتطبيقال  املعاجلة  قبليالتطبيقال  

  جمموعة جتريبية

   االختبار التحصيلي-١

  املالحظةبطاقة - ٢

   االجتاهمقياس - ٣

  ينالربنامج اإللكترو

   االختبار التحصيلي-١

  املالحظة بطاقة - ٢

   مقياس االجتاه- ٣

الربنامج (من التصميم التجرييب للبحث جند أن أدوات البحث تطبق قبلياً على اموعة التجريبة قبل التجربة، مث تتعرض اموعة التجريبية للمتغري املستقل 

  .عة التجريبية، مث تطبق أدوات البحث بعدياً على امو)اإللكتروين

  بناء الربنامج االلكتروين  : ر الثالثاحملو
  .فقد صمم الباحث ذلك وفق منوذج تعليمي يتناسب مع عينة البحث، ملا كان اهلدف من البحث تصميم برنامج الكتروين للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية

وأنشطة مسبقة تسهل ،ىن نظرية تعلم حمددة لتحقق جمموعة من نواتج تعليمية وإجراءاتخطة توجيهية تتب:النموذج التعليمي بأنه ) ٢٠١٠(ويعرف حسن جامع 
  )١٢٨.(والتنفيذ والتقومي، على املعلم عملية ختطيط أنشطته التدريسية على مستوى األهداف

والربامج التعليمية اإللكترونية ، ية بصفة عامة املتعلقة بإنتاج الربامج التعليمInstructional Design modelsويوجد العديد من مناذج التصميم التعليمي 
، Kemp" كمب"منوذج )١٢٩(ومت حتليل بعض تلك النماذج لالستفادة منها يف اخلروج بنموذج تصميم تعليمي يتناسب مع البحث احلايل، ومن هذه النماذج، بصفة خاصة

 Caffarella،منوذج كافاريل  "Dick & Carrey" ديك وكاري" ، منوذج Gerlach"جريالش "منوذج ،منوذج حممد عطية مخيس منوذج، منوذج عبد اللطيف اجلزار

من أكثر النماذج ، وذلك نظراً ألنه " Vaughan,Tayفوجان تاى "البحث احلايل منوذج قد تبىن و، ومنوذج أمحد حممد عبدالسالم،ومنوذج علي حممد عبداملنعم،
 كوسيط له احلاسب اآليلحيث ميكن لتلك النماذج أن تستوعب مجيع خصائص القائمة على الربامج اإللكترونية نظم التعليم فعالية حبيث ميكن استخدامها يف التصميم التعليمي ل

ط حيث ميكن تطبيقه على نظم تعليمية عديدة كنظم التعلم عن بعد والتعلم على اخل،هو مرونته الشديدة)١٣٠("فوجان تاى"ما مييزه، هذا فضالً عن أن أهم ما مييز منوذج 
أن هذا النموذج مناسب للعينة وسهل االستخدام، ومت تطبيقه يف تطوير النظم والربامج التعليمية بنجاح، ولعل هذا ما دفع البعض املباشر والتعلم املبىن على الكمبيوتر، كما 

  .لوصفه بنموذج تطوير املنتجات
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . في الصورة النهائيةمقياس االتجاه ) ٩(ملحق رقم ) ١

  ).٢٠٩(ص،١ط،دار الفكر،عمان،تصميم التعليم). ٢٠١٠(حسن حسيني جامع ) ١

  .)٢٣٠-٢١٦ ( ص صمرجع سابق،تصميم التعليم). ٢٠١٠(حسن حسيني جامع ) ٢
130 ) Vaughan,Tay (1999) Multimedia: Making it work , 4 ed.NewDelhi,Tata McGraw Hill  
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  بيةاإللكترونيةالتدريلتصميم الربامج " فوجان تاى"منوذج ): ٢(شكل 

  :وفيما يلي وصف تفصيلي لإلجراءات اليت اتبعت يف كل مرحلة من مراحل هذا النموذج

  Analysis مرحلة الدراسة والتحليل -١

 :ويندرج حتت هذه املرحلة اخلطوات الفرعية التالية

 :حتديد اهلدف العام للربنامج ١-١

يف تصميم وإنتاج الربامج التدريبية عامة والربامج اإللكترونية خاصة، حيث تفيد يف تعد عملية حتديد األهداف التدريبية من اخلطوات الضرورية 

حتديد عناصر احملتوى التدرييب املناسب، واختيار الوسائل واألساليب املناسبة لتحقيق األهداف املرجوة من الربنامج، باإلضافة إىل أا تساعد يف حتديد وسائل 

  . على مدى ما اكتسبه املعلمون من خربات تدريبيةوأساليب القياس املناسبة للتعرف

ويف ضوء ذلك قام الباحث بتحديد اهلدف العام للربنامج معتمد على تصورات اخلرباء واملتخصصني، حيث يتمثل اهلدف العام يف التنمية املهنية ملعلم 

  :ليةاللغة العربية باملرحلة االبتدائية، ويتفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية التا

 وبقيادة احلاسإكساب معلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية بعض مهارات  •

 .األسس النظرية للتعليم اإللكتروينإكساب معلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية  •

  االنترنت إكساب معلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية استخدام شبكة  •

 تدائيةتوظيف تكنولوجيا التعليم أثناء تعليم اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائيةإكساب معلم اللغة العربية للمرحلة االب •

 :وصف بيئة التعلم ٢-١

ميكن وصف بيئة التعلم اليت استخدمت يف الربنامج موضع البحث احلايل بأا بيئة التعلم املفرد، وهى البيئة اليت تتطلب أن يكون زمن التعلم من 

  ).معلمي اللغة العربية( الثابتة، كما أن الربنامج استخدم يف مرحلة التعليم ما بعد اجلامعي العوامل املتغرية، وليس

 :حتليل احملتوى التدرييب للربنامج ٣-١

ة التنمية املهنيدور حول اليت ت مبراجعة البحوث، والدراسات، واألدبياتوقام الباحث، السلوكية املناسب لألهدافالتدرييبمت حتديد واختيار احملتوى 

  .التكنوجلية، ومت تقدمي هذا احملتوى يف صورة أربعة موديوالت كل موديول يتضمن موضوعاً من املوضوعات، ويغطي واحداً من األهداف العامة للربنامج احلايل

 :حتديد أسلوب التعلم ٤-١

اعل بني املعلم والربنامج، والذي مت تقدميه من متت عملية الدراسة للربنامج املقترح وفق أسلوب التعلم الذايت، حيث تعتمد عملية التعلم على التف

خالل احلاسوب، حبيث يصبح لكل معلم من معلمي اللغة العربية جهاز مستقل يستطيع الدراسة من خالله، وقد تأكد الباحث أن األجهزة اليت ستستخدم يف 

 دون إبطاء، حيث إن مواصفات أجهزة احلاسوب كما Multimediaعملية التعلم ذات مواصفات تصلح لعرض برامج تعليمية قائمة على الوسائط املتعددة 

  :يلي

  .Intel, P4, 3.6 GHz / 2MBCachمعاجل طراز  -

 .G.B RAM 2 جيجا بايت ٢الذاكرة  -



 .VGA card 512 M.B ميجا بايت ٥١٢كارت شاشة  -

 .Hard Disk 320 G.B SATA جيجا ٣٢٠قرص صلب  -

 .مساعات داخلية + Monitor 17 Inch (LCD) بوصة إل سي دي ١٧شاشة  -

 .DVD-R/RWمشغل أقراص  -

 .Sound Card Integratedبطاقة صوت  -

 .Keyboard, Mouseفأرة ولوحة مفاتيح  -

 Instructional Design مرحلة التصميم التعليمي -٢

  :ويندرج حتت هذه املرحلة اخلطوات الفرعية التالية

  : صياغة األهداف التعليمية١-٢

حبيث يكون املعلم : للربنامج والذي مت حتديدها مسبقاً قام الباحث بصياغة األهداف التعليمية للربنامج يف األهداف التاليةاألهداف العامة من خالل 

  : على أن قادر

 . اخلاصة مبواد اللغة العربيةلفاتاملينشئ وينظم  ٢/١/١

 . وإصداراته املختلفة"Windows"تعامل مع نظام التشغيل ي ٢/١/٢

 .بطريقة صحيحة) كالطابعة، واملاسح الضوئي(جهزة امللحقة باحلاسب اآليل  األستخدمي ٢/١/٣

 . أدوات الذاكرة للتخزين داخل اجلهاز وخارجهستخدمي ٢/١/٤

 .  برامج احلاسب اآليل املختلفةليزييثبت و ٢/١/٥

  .(Win Rar, Win Zip)فك امللفات باستخدام أحد برامج فك الضغط يضغط أو ي ٢/١/٦

  . لتحرير ملفات النصوص البسيطة(Ms Word) برنامج حمرر النصوص مستخد ي٢/١/٧

  .(Ms Power Point) برنامج العروض التقدميية ستخدم ي٢/١/٨

  .(Excel)اإللكترونيةبرنامج اجلداول ستخدم  ي٢/١/٩

  . املادية وغري املاديةوباحلاسمكونات صين ي٢/١/١٠

  . تكنولوجيا التعليم مستحدثات مفهومحيدد ٢/١/١١

  .مفهوم التعليم اإللكتروينحيدد ٢/١/١٢

  . خصائص التعليم اإللكتروينحيدد ٢/١/١٣

  .م اإللكتروينيأمهية التعلحيدد ٢/١/١٤

  .أهداف التعليم اإللكتروينحيدد ٢/١/١٥

  . املعايري الفنية والتربوية للربجميات التعليمية اخلاصة مبواد اللغة العربية باملرحلة االبتدائيةحيدد ٢/١/١٦

  .حيددأنواع التعليم االلكتروين ٢/١/١٧

  .م اإللكتروينيطرق تقومي التعلددحي ٢/١/١٨

  . املقصود بشبكة اإلنترنتذكر ي٢/١/١٩

  . تدريس مواد اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية أمهية استخدام شبكة اإلنترنت يفدد حي٢/١/٢٠

  .لتعليم اللغة العربية لتالميذ املرحلةاالبتدائية  املتاحة على شبكة اإلنترنتدمات اخلدد حي٢/١/٢١

  . خاص بتعليم اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية موقع حمدد على شبكة اإلنترنتتصفح ي٢/١/٢٢

  . على شبكة اإلنترنتE-Mailبريد إلكتروين نشئ  ي٢/١/٢٣

  .رتلية اخلاصة مبواد اللغة العربية كالواجبات امل الرسائل عرب الربيد اإللكتروينستقبلي ورسل ي٢/١/٢٤



  . من جهاز الكمبيوتر وإرساهلا يف الربيد اإللكتروين اخلاصة مبواد اللغة العربيةمل امللفات حي٢/١/٢٥

  .chatting حمادثات عرب شبكة اإلنترنتري جي٢/١/٢٦

  .ع مواد اللغة العربية اخلاصة مبواد اللغة العربية يف تدريس مواضي(CDs)وظف االسطوانات املدجمة  ي٢/١/٢٧

  . يف عرض موضوع من مواضيع اللغة العربيةWordوظف برنامج منسق النصوص  ي٢/١/٢٨

  . يف عرض موضوع من مواضيع اللغة العربية(Power Point)برنامج العروض التقدميية وظف  ي٢/١/٢٩

  . يف مواد اللغة العربية(Excel)اإللكترونية برنامج اجلداول وظف ي٢/١/٣٠

  . يف عرض موضوع من مواد اللغة العربية aibadوظف األيباد   ي٢/١/٣١

  . يف عرض موضوع من مواد اللغة العربية mobile) اهلاتف النقال(وظف  ي٢/١/٣٢
  . من خالل االنترنت يف احلصول على معلومات عن موضوع من مواضيع مواد اللغة العربيةSearchوظف خدمة البحث عن املعلومات  ي٢/١/٣٣
  . يف حل الواجبات املرتلية ملواد اللغة العربيةEmailوظف خدمة الربيد االلكتروين  ي٢/١/٣٤

  : حتديد عناصر احملتوى التدرييب٢-٢

مت االعتماد يف حتديد عناصر احملتوى التدرييب على األهداف التعليمية للربنامج، حيث اعترب الباحث كل هدف من هذه األهداف مبثابة عنصر من 

  :الرئيسية للمحتوى، ومت تقسيم تلك العناصر إىل أربعة موديوالت كما يف اجلدول التايلالعناصر 

  )١١(دول رقم ج

  عناصر احملتوى التدرييب

  العنوان  املوديول

  وبلمعلم اللغة العربية  باملرحلة االبتدائيةقيادة احلاس  األول

   باملرحلة االبتدائية ملعلم اللغة العربيةاألسس النظرية للتعليم اإللكتروين  الثاين

  استخدام شبكة اإلنترنت ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية  الثالث

  توظيف تكنولوجيا التعليم يف تعليم مواد اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية  الرابع

  
  :حتديد أنشطة التعلم٣-٢

 كل حمور من حماور الربنامج اإللكتروين، ومت اختيار هذه األنشطة لتالئم طبيعة احملتوى مت حتديد جمموعة من األنشطة، اليت تساهم يف حتقيق أهداف

  .التدرييب، ومتثلت تلك األنشطة يف استجابة املعلم لكل ما يقدمه له الربنامج وإجابته عن التساؤالت اليت تعرض عليه

 Interactive Design مرحلة تصميم التفاعل -٣

  : اخلطوات الفرعية التاليةويندرج حتت هذه املرحلة

  :حتديد أمناط تفاعل املعلم مع الربنامج ١-٣
، وفيه يعرض Reactive Interactiveيوجد العديد من أمناط تفاعل املعلم مع الربنامج، وقد مت اختيار ما يسمى بنمط التفاعل الرجعي 

امج، ويكون على املعلم أن يستجيب هلذه املثريات باستجابات صحيحة واحلاسوب يقدم له احلاسوب على املعلم العديد من احملفزات واملثريات أثناء سريه يف الربن

املزيد من املثريات، ويستطيع املعلم أن يستجيب للمثريات املختلفة باستخدام الفأرة، حيث يستطيع اإلجابة على أسئلة معينة عن طريق النقر بالفأرة على االختيار 

  .قر بالفأرة على أيقونات معينة أو روابط تتقدم به إىل األمام أو تعود به إىل اخللف، ويعترب هذا النوع من أبسط أنواع التفاعلالصحيح بني عدة بدائل، أو ين

  :حتديد خريطة املفاهيم٢-٣

مج اإللكترونية على معظم الربامج اليت تعتمد على نظم الوسائط املتعددة قد ال تم بوضع خرائط للمفاهيم حيث ال يعتمد هذا النوع من الربا

، أما بالنسبة للبحث احلايل وعلى اعتبار أن احملتوى التدرييب سيقدم من خالل نظم الوسائط املتعددة Hyperlinksالتفريعات املتشعبة والرابط التشعبية 

Multimediaوخرائط املفاهيم هي عبارة عن ربط  فقد كان من الضروري حتديد خريطة للمفاهيم لكل حمور تساعد يف توضيح موقع كل رابط وتفريعاته ،

وهدفه األساسي إظهار العالقة بني املفاهيم الرئيسية واملفاهيم الفرعية، وقد قام الباحث باستخدام خرائط املفاهيم يف حتديد موضع العقد والروابط يف ،للمفاهيم 

يتفرع إىل جمموعة من الروابط أو املفاهيم الفرعية أو األقل ) ستوى األولامل( مبثابة مفهوم رئيسي أو األكثر عمومية Linkكل حمور، حيث يعترب كل رابط 

  ...وهكذا) املستوى الثاين(عمومية 



  
  خريطة املفاهيم): ٣(شكل رقم 

  :حتديد خريطة السري يف الربنامج٣-٣

 حتقيق األهداف التدريبية املوضوعة من خريطة السري هي عبارة عن وسيلة عرض بصري لتوضيح املسارات اليت سوف يسري فيها املعلم للوصول إىل

قبل املصمم التعليمي للربنامج، كما حتدد خريطة املسار مستوى اإلتقان الواجب الوصول إليه، كما يتضح منها ترتيب املواقف اليت سيتعرض هلا املعلم، مثل موقع 

  . ستحدث يف الربنامجاألنشطة واالختبارات، كما يتضح منها نقاط البداية والنهاية والتفريعات اليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  خريطة السري يف الربنامج): ٤(شكل 

 ابدأ

 اقرأ مربرات دراسة املوديول

 تعرف األهداف التعليمية

 أجب عن االختبار القبلي

هل املوديول 
 خري؟هو األ

ب عن اأج
 ادرس احملتوى املوديول %٨٠االختبار 

 نفذ األنشطة التعليمية

 أجب عن االختبار البعدي البعدي

 انتقل إىل املوديول التايل

 

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم



  :تصميم واجهة التفاعل٤-٣

 بتصميم واجهة التفاعل هو تصميم الواجهة الرئيسية للتعامل مع الربنامج، حيث تظهر يف مجيع شاشات الربنامج، وتتضمن األدوات املقصود

 الشاشات، وعلى املصمم أن يراعي حتديد مواقع عناصر الوسائط من نصوص وفيديو وصور وغريها عند تصميم واجهة التفاعل املستخدمة يف عملية اإلحبار بني

  .اخلاصة بالربنامج حىت تظهر تلك العناصر على الشاشة بصورة منظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واجهة التفاعل املستخدمة يف الربنامج): ٥(شكل 

  :)إعداد السيناريو(تصميم الربنامج على ورق ٥-٣

  

السيناريو عبارة عن وصف تفصيلي للشاشات اليت سيتم تصميمها، وما تتضمنه من نصوص، ورسومات، ولقطات فيديو، وكذلك الصوت 

مرئي مسموع ينقل واملؤثرات الصوتية، واملوسيقى املصاحبة، وهو مفتاح العمل أو خريطة التنفيذ اليت تتيح للفكرة املطروحة يف الربنامج أن تنفذ يف شكل 

  .)١٣١(األهداف التعليمية ومعانيها، وحمتواها يف شاشات متتابعة متكاملة حتتوى على الكثري من عوامل اجلذب والتشويق بالصوت والصورة واللون

اريو على جمموعة من احملكمني، وقد قام الباحث بتصميم السيناريو اخلاص باحملاور اليت سيتم إنتاجها يف الربنامج التدرييب احلايل، مث قام بعرض السين
  :وذلك للتعرف على آرائهم ومقترحام حول

  .مدى مناسبة أسلوب عرض احملتوى التدرييب للربنامج -

 .مدى كفاية عناصر الوسائط املوجودة بكل شاشة -

 .دقة الصياغة وخلوها من األخطاء اللغويةمدى  -

 .مدى مناسبة احملتوى لألهداف -

إلطارات، وجتزئة البعض األخر، وفق أراء احملكمني حىت وصل السيناريو إىل الصورة النهائية اليت ميكن االعتماد عليها يف وبناًء عليه مت تعديل بعض ا

(إنتاج الربنامج اإللكتروين بصورة دقيقة
١٣٢

(.  

  )١٢(جدول رقم 

  )السيناريو(الربنامج على ورق 
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  .سيناريو البرنامج في صورته النهائية) ١٠(ملحق ) ١

 العنوان الرئيسي

 العنوان الفرعي

  

 النص املكتوب
 لثابتة والرسوم اخلطيةالصور ا

 الصور املتحركة والفيديو

 سابق خروج تايل القائمة



    م

 املخطط  العام للشاشة والنص
    فيديو  صور ثابتة  صوت

 لربنامج صورة ا
التتابع والتوافق بني عناصر 

 الوسائط املتعددة

              
  

  Production مرحلة اإلنتاج -٤

  :ويندرج حتت هذه املرحلة اخلطوات الفرعية التالية

  :إنتاج الوسائل السمعية والبصرية ١-٤

  :وميكن القول بأن هذه اخلطوة متت بصورتني مها

ث قام الباحث بتجميع بعض الوسائط وخاصة الصور والرسوم من مصادر خمتلفة مثل اإلنترنت، حي: جتميع بعض مصادر الوسائط:  األوىل-

  .واالت، والكتب املتخصصة

 :إنتاج ما هو مطلوب من وسائط وقد مشل ذلك:  الثانية-

 :تسجيل الصوت �

 برامج حترير ومعاجلة الصوت، حيث يستطيع ، وهو من أفضلSoundForgeيعترب حترير ومعاجلة الصوت من األمور اليسرية باستخدام برنامج 

حتويل جهاز احلاسوب إىل استديو متكامل للتسجيل، حيث يستطيع تسجيل األصوات أو حتريرها أو الدمج بينها، وإمكانية إضافة املؤثرات، وميتاز 

بأخذ عينات من % ١٠٠وات ذات نقاء بالقدرة على تنقية األصوات اليت مت تسجيلها يف ظروف بيئية غري صاحلة للتسجيل للحصول على أص

ومن مث التخلص منه يف كامل زمن الصوت، ويف النهاية يتم ) الذي يتم تكبرية ليظهر بوضوح(الضوضاء أو النشاز من جزء صغري من زمن الصوت 

  .)١٣٣(، مع إمكانية التحويل بني أنساق الصوتMP3احلصول على الصوت بنسق 

 :تسجيل لقطات الفيديو �

ل على لقطات الفيديو ذات األحجام الصغرية واملعربة من األمور اهلامة، ويتم ذلك بالتحرك باملاوس لشرح جزء معني على شاشة يعترب احلصو

، ومن مث عمل AVI) نسق( بتصوير فيديو للشاشة، ومن مث حفظ هذا الفيديو بامتداد Camtasiaاحلاسوب، مع تسجيل تلك التحركات بربنامج 

، حيث يتم قص وذيب لقطات الفيديو املسجلة ووضعها بترتيب عرضها يف أل EditorCamtasiaالل برنامج مونتاج للفيديو من خ

Timeline بالتبادل على مساري الفيديو مث اختيار أسلوب االنتقال بني اللقطات من لوح Transition بالربنامج، مث دمج الصوت الذي مت 

  .فل مساري الفيديو مع مراعاة ضبط التعليق الصويت يف حدود زمن كل لقطة مسجلةإنتاجه مع الفيديو بوضعه يف مسار الصوت أس

  :كتابة النصوص �

 وحجم الشاشة ككل، واملساحة Fontاستخدام برنامج رسام العريب يف برنامج الفالش لكتابة النصوص، مراعياً يف ذلك التوافق بني حجم النص 

  .املخصصة لعرض النص على الشاشة

  :الصور الثابتة �

 إلنتاج الصور، حيث يتم من خالل هذا الربنامج تقطيع وحذف األجزاء الغري مطلوبة من الصورة واإلبقاء Adobe Photoshopاستخدم برنامج 

لذي وا) Jpeg(على األجزاء املطلوبة مع تكبري أو تصغري بعض الصور وفقاً للحاجة وإضافة التعليقات النصية والتوضيحية، مث حفظ الصور باالمتداد 

  .يصلح للنشر عرب برامج الوسائط املتعددة من حيث احلجم والوضوح

  :إنتاج الربنامج ودمج الوسائط السمعية والبصرية به٢-٤
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يف هذه اخلطوة مت حتويل السيناريو األساسي إىل برنامج كامل يف صورته األولية، وقد راعي الباحث عند إنتاج الربنامج أن يتميز بالبساطة، وعدم 

ر من التفصيالت الزائدة، كما مت مراعاة أن يكون شكل الشاشة مرحياً للعني، وان يتوافر فيها عنصر اجلذب بعيداً عن التشويش على املادة العلمية املتضمنة اإلكثا

  .يف الربنامج مع البساطة، والوحدة والتركيز والتوازن بني لون الشاشة واخللفية، واخلطوط، واملؤثرات

، للقيام بعمل الربنامج التدرييب املقترح، حيث يتميز الربنامج بسهولة االستخدام، Macromedia Flash Mx برنامج وقد استخدم الباحث

وتوفريه للعديد من األدوات، واأليقونات البصرية، ويعد من أكثر الربامج املتخصصة قدرة على التفاعل مع مجيع عناصر الوسائط املختلفة من نصوص، وموسيقى، 

  .صوتية، ورسوم ثابتة، ومتحركة، ولقطات فيديو وغريها من العناصرومؤثرات 

 Evaluation مرحلة التقومي -٥

، وقد مرت عملية التجريب املصغر )التجربة األساسية(وقد تضمنت هذه املرحلة إجراء التجريب املصغر لعمل تقومي بنائي للربنامج، قبل إجراء التجريب املوسع 

  :باخلطوات التالية

  :رض الربنامج على جمموعة من احملكمنيع ١-٥

  :حيث قام الباحث بعرض الربنامج على جمموعة من احملكمني، وذلك بغرض
  . تعديل أو حذف ما يرونه غري مناسب-
  . التحقق من صحة املادة العلمية املتضمنة بالربنامج-
  . مدى كفاية حمتوى كل حمور لتحقيق أهدافه-
  .باألهداف التعليمية للربنامج معرفة مدى ارتباط كل موديول -
  . التعرف على مدى صحة األهداف التعليمية-
  . معرفة مدى مالئمة الصور ولقطات الفيديو، وغريها من العناصر، واتساقها مع احملتوى املقدم-
  . معرفة مدى دقة التناسق بني لون وحجم اخلط والعالقة بينه وبني اخللفية اخلاصة بكل حمور-
  .دى صالحية الربنامج للتطبيق التأكد من م-

وقد اقترح بعض احملكمني إعادة صياغة بعض العبارات، وتغيري بعض الصور اليت ال تتسق مع النصوص، وكذلك تقصري مدة عرض بعض لقطات 
  )١٣٤.(طبيقالفيديو، حيث كانت طويلة يف زمن عرضها، وقد قام الباحث مبراعاة تلك االقتراحات وتعديلها ليصبح الربنامج صاحل للت

  :التجربة االستطالعية للربنامج٢-٥
  :مت جتريب الربنامج على عينة استطالعية، وذلك دف التأكد من

  ).معلمي اللغة العربية( وضوح املادة العلمية املتضمنة بالربنامج بالنسبة للعينة -
  . مناسبة حمتوى الربنامج بالنسبة ملعلمي اللغة العربية-
 ملوديوالت الربنامج، من حيث لون اخللفية، وحجم اخلط ونوعه ولونه، ومناسبة موقع كل عنصر من عناصر الوسائط  مناسبة اإلخراج الفين-

  .ووضوحه
  . مناسبة األنشطة املتضمنة بكل موديول من موديوالت الربنامج ومدى كفايتها-
  . الفاعلية الداخلية للربنامج-

من ) ٥( باملدارس االبتدائية باململكة العربية السعودية، ووصل عددهم يف العينة االستطالعية يةمعلمي اللغة العربوقد مت التجريب على عينة من 
  .معلمي اللغة عربية

وقد اجتمع الباحث مع أفراد العينة االستطالعية يف بداية التطبيق، وشرح هلم اهلدف من دراسة الربنامج، وكيفية دراسته من خالل احلاسوب، وقد 
، يف غرفة Data Show بعض من أجزاء الربنامج على معلمي اللغة العربية باستخدام وحدة عرض بيانات احلاسوب على شاشة كبرية قام الباحث بعرض

  .وذلك لتعريف معلمي اللغة العربية بكيفية استخدام الربنامج، مصادر التعلم باملدرسة
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  التجربة امليدانية للبحث: احملور الرابع

 :للتجريباالستعداد  -١

  :تتلخص فيما يليو بعض اإلجراءات قبل تنفيذ التجربة  حثااتبع الب
 )١٣٥ (.تطبيق أدوات البحث على عينة الدراسة ومتثل يف خطاب موجه إىل امللحقية الثقافية السعودية بالقاهرةاملشرفني على مت احلصول على موافقة  - 

رة التعليم مبحافظة بيشة للسماح للباحث بتطبيق أدوات البحث على فية السعودية بالقاهرةموجه إلدا من امللحقية الثقااحلصول على خطاب تسهيل مهمة باحثمت  - 
 )١٣٦(.معلمي اللغة العربية باملدارس االبتدائية

 )١٣٧(. من إدارة تعليم بيشةاملرحلة االبتدائية إىل مدارس  احلصول على خطاب توجيه الباحثمت - 

  اختيار العينة -٢

ختيارهم بطريقة مت ا) ٢٥ (همعددباململكة العربية السعودية، بلغ  باملدارس االبتدائية معلمي اللغة العربيةجمموعة من تجربة النهائية تكونت عينة البحث يف ال

  : من مثانية مدارس كما يف اجلدول التايلعشوائية

  ) ١٣(جدول 
  توزيع أفراد العينة على املدارس

التحفيظ   الثنية  اإلمام مسلم  املدرسة

  باملخرم

التحفيظ   املخرم

  بالثنية

سعيد بن 

  املسيب

التحفيظ   شديق

  بشديق

  اموع

  ٢٥  ٣  ٤  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  العدد

 
 :خصائص العينة -٣

 :لقد راعى الباحث خصائص املعلمني يف النقاط التالية

 ).اللغة العربيةبكالوريوس يف التربية ختصص (املؤهل العلمي  - 

  ). ويزاول مهنة التدريس يقل عن ثالث سنواتهلم خربة يف التدريس مبا ال(اخلربة العملية  - 

  ).مل يسبق هلم التدريب(التدريب أثناء اخلدمة  - 
 ). مدارسمثانحمافظة بيشة متمثلة يف (مكان إقامة أفراد العينة  - 

  ).لديهم امليول والرغبة يف التعلم والتدريب(الرغبة يف التدريب  - 

  تطبيق أدوات البحث قبلياً -٤

  :دوات حبث عبارة عناعتمدت الدراسة على أ

 . مرتبط باال املعريف يف تكنولوجيا التعليمياختبار حتصيل . ٤

 .مالحظة أداء املعلمني ملهارات استخدام تكنولوجيا التعليمبطاقة  . ٥

  . التنمية املهنية حنواجتاه املعلمنيمقياس  . ٦
  .اللغة العربية يف دراسة الربنامج، وكان الباحث يسجل مالحظام أثناء دراستهم        وقد بدأ الباحث بتطبيق أدوات القياس اخلاصة بالبحث، وبعدها بدأ معلمو 

  تنفيذ التجربة األساسية -٥

 . اإللكتروين لعينة البحثمن الربنامج)CDنسخة ٢٥(مي  البحث قبلياً، مت تنفيذ التجربة األساسية اخلاصة بالبحث وذلك بتقدأدواتبعد اختيار عينة البحث وتطبيق 

  ق أدوات البحث بعدياًتطبي -٦

                                                           

 .خطاب موافقة المشرف على تطبيق البحث) ١٢(ملحق رقم ) 135 (

 . بيشةمحافظة بتعليم ال من الملحقية الثقافية بالقاهرة موجه إلدارة تسهيل مهمة باحثخطاب ) ١٣(ملحق رقم ) 136 (

 . بمحافظة بيشةخطاب توجيه الباحث إلى مدارس المرحلة االبتدائية) ١٤(ملحق رقم ) 137 (



  . البحثعينة على ، مت تطبيق أدوات البحث بعدياً)تطبيق الربنامج اإللكتروين(وذلك بعد االنتهاء من جتربة البحث 
األربعاء املوافق  يوم م إىل٢٢/١١/٢٠١١ الثالثاء املوافقمن يوم(    وكانت فترة التطبيق متصلة منذ التطبيق القبلي لألدوات والربنامج والتطبيق البعدي لألدوات 

 ) .م١١/١/٢٠١١

  )١٣٨.(مت احلصول على إفادة تطبيق وإاء مهمة الباحث من املدارسعليه و

  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات -٧

  :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

  . معلمي اللغة العربية قبلياً وبعدياًلتحديد داللة الفروق بني متوسطات درجات) t-test) (ت( اختبار ٢- ٦

  ).VER11) (١١إصدار (SPSS إجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ٣- ٦
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 ةأسئلةشتمل البحث احلايل على أربع، وفروضه، حيث اتعراضها من واقع تساؤالت البحث اليت مت اس،هذا الفصل نتائج البحث ، وتفسريها الباحث يف يتناول 

  :حمددة، وعلى ذلك يأيت هذا الفصل ليتناول

 .ائية باململكة العربية السعودية؟ما احلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتد: األولإجابة السؤال - ١

 .؟ التكنولوجية لدى معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية احلاجاتدى توافر ا مم: الثاينإجابة السؤال - ٢

 .؟دائية يف ضوء حاجاته التكنولوجية للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتلكتروينما صورة الربنامج اإل: الثالثإجابة السؤال - ٣

 :اإللكتروين   يف تنميةما فاعلية الربنامج : الرابعإجابة السؤال - ٤

  .؟التحصيل املعريف   -أ 

 .؟األداء املهاري   -ب 

 .؟االجتاه حنو التنمية املهنية  -ج  

 .توصيات البحث - ٥

 .البحوث املقترحة - ٦

                                                           

 .رسالمدامن إفادة تطبيق وإنهاء مهمة الباحث ) ١٥(ملحق رقم  ) ١ (
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أوال
ً

  :اإلجابة عن السؤاالألول للبحث: 

  :ينص التساؤل األول من تساؤالت البحث على

اللغـة العربيـة باملرحلـة االبتدائيـة باململكـة العربيـة ما احلاجات التكنولوجيـة الالزمـة ملعلـم 

  . ؟السعودية

مت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل تصميم قائمة باحلاجات التكنولوجية الالزمة ملعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية، وعرضها على 

حاجة فرعية، وهي كما يف اجلدول ) ٣٤( إىل قائمة باالحتياجات التدريبية يف صورا النهائية متضمنة أربعة جماالت متفرع منها جمموعة من السادة احملكمني، حيث مت التوصل

  :التايل

  ) ١٤(جدول رقم 

 جماالت االحتياجات الرئيسة والفرعية

  للحاجاتااالت الرئيسية   اال
 احلاجات
  الفرعية

  ١٠  وبلمعلم اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية قيادة احلاس ببعضتدريبية تتعلقحاجات   األول

  ١٠  ملعلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية التدريبية املرتبطة باألسس النظرية للتعليم اإللكترويناحلاجات  الثاين

  ٦  إلنترنتستخدام شبكة ا الاملرحلة االبتدائيةب ملعلم اللغة العربية احلاجات التدريبية  الثالث

  ٨  م اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائيةيتوظيف تكنولوجيا التعليم يف تعلاحلاجات التدريبية ملعلم اللغة العربية يف   الرابع

  ٣٤   الفرعيةاحلاجات التدريبيةجمموع 

  

ثانيا
ً

  :اإلجابة عن السؤااللثاني للبحث: 

  :ينص التساؤل الثاين من تساؤالت البحث على

ة علمي اللغـة العربيـة باملرحلـة االبتدائيـة باململكـلدى ممدى توافر احلاجات التكنولوجية ما 

  .؟العربية السعودية 

 السؤال من خالل التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة على معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربيـة الـسعودية                   متت اإلجابة على هذا     

والـبعض  ،) ١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠، ١١،١٢،١٣،١٤،١٥(وهي احلاجـات رقـم    )حاجات١٠(نظراً ألن بعض االحتياجات معرفية وتقاس باالختبار التحصيلي       ،  مبحافظة بيشة 

تملهذه وتـش ،)٣٤، ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠،٣١،٣٢،٣٣(وهي رقـم    )  حاجات ٢٤(األخر مهاري يقاس ببطاقة املالحظة    

واحتساب نـسبة   ، وملعرفة مدى التوافر مت حساب املتوسط احلسايب لالختبار التحصيلي وحساب املتوسط النسيب لبطاقة املالحظة               فقرة،  ) ٣٤( يف صورا النهائية على      احلاجات

  :درجة التوافرواجلدول التايل يوضح ،وما دوا غري متوافر ، فما فوق متوافر% ٥٠

أداة 

  القياس
رقم 

  لحاجةا
  الحاجات التكنولوجية

المتوسط 

  الحسابي

متوسط 

الوزن 

  النسبي

مدى 

  التوافر

  

  
١  

  الخاصـة بمـواد اللغـة العربيـة       ملفـات الإنشاء  

  وتنظيمها وإدارتها
� J� �٦٩�   متوافر�



أداة 

  القياس
رقم 

  لحاجةا
  الحاجات التكنولوجية

المتوسط 

  الحسابي

متوسط 

الوزن 

  النسبي

مدى 

  التوافر

٢  
ــشغيل   ــام الت ــع نظ ــل م  "Windows"التعام

  وإصداراته المختلفة
� J�   متوافر  �٧٥,٦

٣  
زة الملحقة بالحاسب اآلليكالطابعـة،     استخدام األجه 

 والماسح الضوئي
� J� ٥}�٤٠�   غير متوافر�

٤  
استخدام أدوات الذاكرة للتخـزين داخـل الجهـاز         

 وخارجه
� J� �٥١�   متوافر�

� تثبيت وإزالة برامج الحاسب اآللي المختلفة  ٥ J� �٣٢�   غير متوافر�

٦  
ضغط أو فك الملفات باستخدام أحد بـرامج        تعرف  

  (Win Rar, Win Zip)فك الضغط 
� J� �٢٠�   غير متوافر�

٧  
 Ms)استخدام برنامج محـرر النـصوص   تعرف 

Word) لتحرير ملفات النصوص البسيطة   
� J�   غير متوافر �٤٥,٨

٨  

 Ms)استخدام برنامج العروض التقديميـة  تعرف 

Power Point) عرض موضوع من مواضيع  في

  مواد اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية

� J�   غير متوافر �٩,١

٩  
 فـي   (Excel)اإللكترونيةاستخدام برنامج الجداول    

  تدريس مواد اللغة العربية  بالمرحلة االبتدائية
� J� �٧�   غير متوافر�

  

  

  

بطاقة 

  المالحظة

�  صيانة الحاسب اآللي  ١٠ J� ٤}�٢٤�   غير متوافر�

�  ٠,١  تحديد مفهوم مستحدثات تكنولوجيا التعليم   ١١ J�   غير متوافر�

�  ٠,٤  تعليم اإللكترونيمفهوم التعرف   ١٢ J�   غير متوافر�

�  ٠,٢  خصائص التعليم اإللكتروني تحديد  ١٣ J�   غير متوافر�

�  ٠,١٦ أهداف التعليم اإللكتروني  تحديد   ١٤ J�   غير متوافر�

�  ٠,٥٠ أهمية التعلم اإللكتروني   تعرف    ١٥ J�   متوافر�

  

  

  

  

  

االختبار 

  التحصيلي

تعرف على المعايير الفنية والتربويـة للبرمجيـات        ١٦

الخاصة بمواد اللغة العربيـة بالمرحلـة       التعليمية  

٠,٤  
� J� �

  غير متوافر



أداة 

  القياس
رقم 

  لحاجةا
  الحاجات التكنولوجية

المتوسط 

  الحسابي

متوسط 

الوزن 

  النسبي

مدى 

  التوافر

  االبتدائية

�  ٠,٠٨  تعرف بعض أنواع التعليم اإللكتروني  ١٧ J�   غير متوافر�

�  ٠,١٢  بطرق تقويم التعلم اإللكترونيتعرف  ١٨ J�   غير متوافر�

�  ٠,٢٨   المقصود بشبكة اإلنترنتذكر  ١٩ J�   غير متوافر�

٢٠  
 تـدريس   ة اإلنترنت فـي    أهمية استخدام شبك   تحديد

 اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية 
٠,٥٢  � J�   متوافر�

٢١  
 لتعليم   المجاالت المتاحة على شبكة اإلنترنت     تعرف

 اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية 
  غير متوافر  ٧  -

٢٢  
  موقع محدد على شـبكة اإلنترنـت       تعرف تصفح 

 ليم اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائيةخاص بتع
� J� ٤}�١٥�   غير متوافر�

�  على شبكة اإلنترنتemail بريد إلكتروني إنشاء  ٢٣ J� �٤٧�   غير متوافر�

٢٤  

إرسال واسـتقبال الرسـائل عبـر البريـد         تعرف  

 كالواجبات المنزلية الخاصة بمواد اللغة      اإللكتروني

 العربية

� J� ١}�٤١�   غير متوافر�

٢٥  
  الخاصة بمواد اللغة العربية    تحميل الملفات ف   تعر

  من جهاز الكمبيوتر وإرسالها في البريد اإللكتروني
� J� �١٤�   غير متوافر�

٢٦  
ــرف ــبكة  تع ــر ش ــة عب ــات الحواري  المحادث

  chattingاإلنترنت
� J�   غير متوافر ٨}�٣٦

٢٧  

 الخاصـة   (CDs)توظيف االسطوانات المدمجـة     

ضيع مواد اللغة   بمواد اللغة العربية في تدريس موا     

 العربية

-  

٢٦ 

  غير متوافر

٢٨  
 فـي   Wordتوظيف برنامج منـسق النـصوص       

  عرض موضوع من مواضيع مواد اللغة العربية
-  

٥٦ 
  متوافر

  

  

  

  

  

  

  

بطاقة 

  المالحظة

٢٩  

 Power)برنـامج العـروض التقديميـة    توظيف 

Point)         في عرض موضوع من مواضـيع مـواد 

  اللغة العربية

-  

٢٤ 

  غير متوافر



أداة 

  القياس
رقم 

  لحاجةا
  الحاجات التكنولوجية

المتوسط 

  الحسابي

متوسط 

الوزن 

  النسبي

مدى 

  التوافر

٣٠  
 فـي   (Excel)اإللكترونيةداول   برنامج الج  توظيف

  عرض موضوع من مواد اللغة العربية  
� J� �

١٦ 
  غير متوافر

٣١  
 في عرض موضـوع مـن    ipadتوظيف االيبود 

  مواد اللغة العربية  
� J� �

٦ 
  غير متوافر

٣٢  
 في عـرض   mobile) الهاتف التعليمي( توظيف 

  موضوع من مواد اللغة العربية  
-  

٤ 
  غير متوافر

٣٣  

 من  Searchدمة البحث عن المعلومات     توظيف خ 

خالل االنترنت في الحصول على معلومات عـن        

  موضوع من مواضيع مواد اللغة العربية

� J� �

٤٢ 

  غير متوافر

٣٤  
 في حـل    Emailتوظيف خدمة البريد االلكتروني     

  الواجبات المنزلية لمواد اللغة العربية
-  

٨ 
  غير متوافر

االختبار 

  التحصيلي
  ٠،٢٧  المتوسط العام  

_  
  غير متوافر

بطاقة 

  المالحظة

  المتوسط العام  
  غير متوافر  ٢٤,٥٢  _

  املتوسطات احلسابية ومتوسطات الوزن النسيب الستجابات عينة الدراسة على مدى توافر احلاجات التكنولوجية ): ١٥(جدول 

رقم ) احلاجات(متوافرة فيما خيص ،رحلة االبتدائية باململكة العربية السعوديةالالزمة ملعلمي اللغة العربية باملاحلاجات التكنولوجية يتضح من اجلدول السابق أن 

 استخدام ، وإصداراته املختلفة"Windows" التعامل مع نظام التشغيل ، وتنظيمها وإدارا اخلاصة مبواد اللغة العربية لفاتاملإنشاء (وهي تباعا ) ١،٢،٤،١٥،٢٠،٢٨(

توظيف ،  تدريس اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية أمهية استخدام شبكة اإلنترنت يفحتديد، أمهية التعلم اإللكتروينتعرف ، هاز وخارجهأدوات الذاكرة للتخزين داخل اجل

، ١٧، ١٦، ١٥،١٤، ١٣،١٢ ،١٠،١١، ٩ ،٦،٨،٧، ٥، ٣(رقم ) احلاجات(، بينما )  يف عرض موضوع من مواضيع مواد اللغة العربيةWordبرنامج منسق النصوص 

وتشكل ) ٣٤(حاجة غري متوافرة من جمموع ) ٢٨(حاجات متوافرة و ) ٦(وهذا يعين أن ،) ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨،١٩

  %).١٧(احلاجات املتوافرة نسبة 

زمة لمعلمي كذلك يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط العام لمدى توافر الحاجات التكنولوجية الال
 )٢٤,٥٢(في االختبار التحصيلي و) ٠٢٧(اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية 

، مما يعني أن الحاجات التكنولوجية غير متوافرة في أفراد عينة البحث ؛ وهو ما في بطاقة المالحظة
ياً إلجراء ويعتبر مبرراً قولتكنولوجية،  معلمي اللغة العربية على هذه الحاجات اتنميةيستدعي عملية 

  .هذه الدراسة
ثالثا
ً

  :اإلجابة عن السؤااللثالث للبحث: 

  :ينص التساؤل الثالث من تساؤالت البحث على



 للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربية باملرحلـة االبتدائيـة يف ضـوء يما صورة الربنامج اإللكرتون

  .؟حاجاته التكنولوجية

حاجة فرعية فقد متكن الباحث من وضع إطار عام لبناء الربنامج ) ٣٤(حماور، و) ٤(بة التساؤلني السابقني وحتديد االحتياجات التكنولوجية اليت تتضمن بناء على إجا
بتدائية باململكة العربية السعودية، كما استخدم موديوالت مت صياغتها لتحقيق التنمية املهنية ملعلمي اللغة العربية باملرحلة اال) ٤(التعليمي االلكتروين، تكون هذا إلطار من 

، ويتكون النموذج من مخس مراحل رئيسية يتفرع بناء الربنامج اإللكتروين  للتنمية املهنية ملعلم اللغة العربيةالتدريبيةاإللكترونية يف لتصميم الربامج " فوجان تاى"منوذج الباحث 
  :كن اإلشارة إىل املراحل الرئيسية للنموذج فيما يليمنها جمموعة من اخلطوات الفرعية األخرى، ومي

 .مرحلة الدراسة والتحليل: املرحلة األوىل - ١

 . التصميم التعليميمرحلة: املرحلة الثانية - ٢

 .مرحلة تصميم التفاعل: املرحلة الثالثة - ٣

 .مرحلة اإلنتاج: املرحلة الرابعة - ٤

 .مرحلة التقومي: املرحلة اخلامسة - ٥

  . إىل اخلطوات الفرعية لكل مرحلة رئيسية من تلك املراحل يف الفصل السابقوقد سبقت اإلشارة تفصيالً

 

رابعا
ً

  :اإلجابة عن السؤااللرابع للبحث: 

  :ينص التساؤل الرابع من تساؤالت البحث على

  :ما فاعلية الربنامج اإللكرتوني  يف تنمية

 .التحصيل املعريف للمعلم يف اال التكنولوجي؟  .د 

 .لمعلم يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف جمال تدريس اللغة العربية؟األداء املهاري ل  .ه 

  .االجتاه حنو التنمية املهنية؟  .و 

  " هذا التساؤل، والذي يهدف إىل التعرف على فاعلية الربنامج اإللكتروين  ، فقد اتبع الباحث اخلطوات التاليةلإلجابة على

  .اختبار صحة فروض البحث - ١

  .تفسري النتائج ومناقشتها - ٢

  :اختبار صحة فروض البحث -١

بعد عرض إجراءات الدراسة، واالنتهاء من التجربة األساسية، ورصد درجات عينة البحث بالنسبة لالختبار التحصيلي املرتبط مبهارات استخدام احلاجات 

،وكذلك بالنسبة ملقياس االجتاه حنو التنمية ) بعدي–قبلي (تكنولوجية ، وكذلك بالنسبة لبطاقة مالحظة األداء العملي ملهارات استخدام احلاجات ال) بعدي–قبلي (التكنولوجية 

  :، أتناول فيما يلي األساليب اإلحصائية اليت استخدمها الباحث، وذلك دف اختبار صحة الفروض) بعدي–قبلي (املهنية 

  

  

  

 :بالنسبة للفرض األول ونصه ١-١

  :الفرض األول



املـرتبط مبهـارات اسـتخدام     املعـريف  يالتحصيللالختبار )البعدي/ القبلي( التطبيقني  يف املعلمني درجات   متوسطيبين) ٠,٠٥ (≤يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى     

  .التطبيق البعدي لصاحل احلاجات التكنولوجية

التحصلي املرتبط مبهارات استخدام  لتحديد داللة الفروق بني متوسطي درجات املعلمني يف االختبار T-test" ت"والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار 

  ):١٢(، وقد مت التوصل إىل النتائج املوضحة جبدول )البعدي/ القبلي(احلاجات التكنولوجية يف التطبيق 

  )البعدي/القبلي(للفرق بني متوسطي درجات املعلمني يف االختبار التحصلي يف التطبيق " ت"داللة ): ١٦(جدول 

 املتوسط العدد التطبيق
ف االحنرا

 املعياري
الفرق بني 
  املتوسطني

قيمة 
  األثر

  ح.د
 مستوي الداللة )ت(قيمة 

 ٢,٦٢٥ ٦,٧٥ ٢٥ القبلي

 ١,٥٥٨ ٢٣,٤٨ ٢٥ البعدي
١٦,٧٣  

٤٨  ٠,٩٣٩  
٢٧,٢٦٢ 

 ≤دالة عند مستوى 

٠,٠٠١  

، وبلغ متوسط درجات )٢٧,٢٦٢(بلغت ) البعدي/القبلي(يف التطبيق للفرق بني متوسطي درجات املعلمني يف االختبار التحصلي " ت"    ومن اجلدول السابق يتضح أن قيمة 
دالة إحصائياً، ويف مثل هذه احلاالت يتم توجيه " ت"، وبذلك جند أن قيمة )٢٣,٤٨(، بينما بلغ متوسط درجات املعلمني يف التطبيق البعدي)٦,٧٥(املعلمني يف التطبيق القبلي 

  ).١٦,٧٣(مبقدار زيادة عن التطبيق القبلي يبلغ ) ٢٣,٤٨( يف املتوسط، وهو التطبيق البعدي، حيث بلغ املتوسط احلسايب له الداللة اإلحصائية لصاحل التطبيق األعلى
ألول ، وعلى ذلك يتم قبول الفرض ا)بعد دراسة الربنامج االلكتروين(بذلك يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصاحل التطبيق األعلى يف املتوسط، وهو التطبيق البعدي 

احلاجات مبهارات استخدام  املعريف املرتبط يالتحصيل لالختبار )البعدي/ القبلي( التطبيقني  يفاملعلمني درجات متوسطيبين) ٠,٠٥ (≤يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى"

  "..التطبيق البعدي لصاحل التكنولوجية

 : ونصهالثاينبالنسبة للفرض  ٢-١

  :الفرض الثاني

هـارات   املرتبطة مبستوى األداء املهاري مل     لبطاقة املالحظة ) البعدي/ القبلي( التطبيقني    يف املعلمني درجات    متوسطي بني) ٠,٠٥ (≤ عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائياً   

  .التطبيق البعدي لصاحل احلاجات التكنولوجية االا الثالث واموع الكلى هلااستخدام 

 لتحديد داللة الفروق بني متوسطي درجات املعلمني يف مستوى األداء املهاري ملهارات استخدام T-test" ت"ر والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبا

  ):١٣(، وقد مت التوصل إىل النتائج املوضحة جبدول )البعدي/ القبلي(احلاجات التكنولوجية يف التطبيق 



  )البعدي/القبلي( مالحظة األداء يف التطبيق للفرق بني متوسطي درجات املعلمني يف بطاقة" ت"داللة ): ١٧(جدول 

  اال
 االحنراف املعياري املتوسط العدد التطبيق

الفرق بني 
  املتوسطني

  قيمة األثر
 مستوي الداللة )ت(قيمة 

  األول ٧,٠٨٣ ٦١,٠٠ ٢٥ القبلي

 ٥,٣٣١ ١٧٥,٤٠ ٢٥ البعدي
١١٤,٤  

٠,٩٨٨  
٦٤,٠٥٠ 

 ≤دالة عند مستوى 

٠,٠٠١  

  الثاين  ٤,٦٦٣  ٢٧,٠٠  ٢٥  يالقبل

  ٣,٢٨٣  ٨٠,١٦  ٢٥  البعدي

 ≤دالة عند مستوى  ٤٦,٢٧٩  ٠,٩٧٨ ٥٣,١٦

٠,٠٠١  

  الثالث  ١,٥٨٣  ٣,٦٣  ٢٥  القبلي

  ١,٦٧٠  ١١,٩٦  ٢٥  البعدي

 ≤دالة عند مستوى  ١٧,٩١٤  ٠,٨٧٠ ٨,٣٣

٠,٠٠١  

  الكلي  ٦,٨٩٦  ٩١,٦٣  ٢٥  القبلي

  ٧,٠٤٢  ٢٦٧,٥٢  ٢٥  البعدي

 ≤دالة عند مستوى  ٨٨,٢٩٧  ٠,٩٩٤ ١٧٥,٨٩

٠,٠٠١  

  

، وبلغ متوسط )٨٨,٢٩٧(بلغت ) البعدي/القبلي(للفرق بني متوسطي درجات املعلمني يف بطاقة مالحظة األداء يف التطبيق " ت"ومن اجلدول السابق يتضح أن قيمة 
دالة إحصائياً، ويف مثل هذه " ت"، وبذلك جند أن قيمة )٢٦٧,٥٢(يق البعدي، بينما بلغ متوسط درجات املعلمني يف التطب)٩١,٦٣(درجات املعلمني يف التطبيق القبلي 

مبقدار زيادة عن التطبيق القبلي يبلغ ) ٢٦٧,٥٢(احلاالت يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصاحل التطبيق األعلى يف املتوسط، وهو التطبيق البعدي، حيث بلغ املتوسط احلسايب له 
)١٧٥,٨٩.(  

، وعلى ذلك يتم قبول الفرض الثاين )بعد دراسة الربنامج االلكتروين(داللة اإلحصائية لصاحل التطبيق األعلى يف املتوسط، وهو التطبيق البعدي بذلك يتم توجيه ال

هارات استخدام توى األداء املهاري مل املرتبطة مبسلبطاقة املالحظة)البعدي/ القبلي( التطبيقني  يفاملعلمني درجات  متوسطيبني) ٠,٠٥ (≤يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى"

  ".التطبيق البعدي لصاحل احلاجات التكنولوجية االا الثالث واموع الكلى هلا

 :بالنسبة للفرض الثالث ونصه ٣-١

  :الفرض الثالث

  .التطبيق البعدي لصاحل س االجتاه حنو التنمية املهنيةملقيا)البعدي/ القبلي ( التطبيقني  يفاملعلمنيدرجات متوسطي بني ) ٠,٠٥ (≤يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى

/ القبلي( لتحديد داللة الفروق بني متوسطي درجات املعلمني يف مقياس االجتاه حنو التنمية يف التطبيق T-test" ت"والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار 

  ):١٤(، وقد مت التوصل إىل النتائج املوضحة جبدول )البعدي

  )البعدي/القبلي(للفرق بني متوسطي درجات املعلمني يف مقياس االجتاه حنو التنمية يف التطبيق " ت"داللة ): ١٨(ول جد

 االحنراف املعياري املتوسط العدد التطبيق
الفرق بني 
  املتوسطني

  قيمة األثر
 مستوي الداللة )ت(قيمة 

 ٢,٧١٠ ٣٩,٧١ ٢٥ القبلي

 ٦,٠٩٠ ٥٢,٢٠ ٢٥ البعدي
١٢,٤٩  

٠,٦٣٩  
  ٠,٠٠١ ≤ دالة عند مستوى ٩,٢٠٩

، وبلغ متوسط درجات )٩,٢٠٩(بلغت ) البعدي/القبلي(للفرق بني متوسطي درجات املعلمني يف مقياس االجتاه حنو التنمية يف التطبيق " ت"ومن اجلدول السابق يتضح أن قيمة 
دالة إحصائياً، ويف مثل هذه احلاالت يتم " ت"، وبذلك جند أن قيمة )٥٢,٢٠( يف التطبيق البعدي، بينما بلغ متوسط درجات املعلمني)٣٩,٧١(املعلمني يف التطبيق القبلي 

  ).١٢,٤٩(مبقدار زيادة عن التطبيق القبلي يبلغ ) ٥٢,٢٠(توجيه الداللة اإلحصائية لصاحل التطبيق األعلى يف املتوسط، وهو التطبيق البعدي، حيث بلغ املتوسط احلسايب له 
، وعلى ذلك يتم قبول الفرض الثالث )بعد دراسة الربنامج االلكتروين( البعدي وجيه الداللة اإلحصائية لصاحل التطبيق األعلى يف املتوسط، وهو التطبيقبذلك يتم ت

  ".التطبيق البعدي لصاحل لتنمية املهنيةملقياس االجتاه حنو ا)البعدي/ القبلي ( التطبيقني  يفاملعلمنيدرجات متوسطي بني ) ٠,٠٥ (≤يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى"

  : تفسري النتائج ومناقشتها-٢



 :تفسري ومناقشة النتائج املرتبطة باالختبار التحصيلي ١-٢

 )البعدي/ قبليال(متوسطي درجات املعلمني يف االختبار التحصلي يف التطبيق بني ) ٠,٠٥(≤فرق دال إحصائياً عند مستوى إىل وجود ) ١٦(أشارت النتائج املبينة يف جدول 
ويعد ذلك مؤشراً جيداً يوضح أمهية الربنامج اإللكتروين للتنمية ،اليت تدل على أن حجم األثر كان قوياً) ٠,٩٣٩(التطبيق البعدي، وكذلك أشارت النتائج قيمة األثر لصاحل 

التايل يوضح تنمية التحصيل املعريف يف التطبيق ) ١٠(جات التكنولوجية، والشكل املهنية والذي من شأنه أن يؤدي إىل تنمية التحصيل املعريف املرتبط مبهارات استخدام احلا
  .مقارنة بالتطبيق القبلي) بعد دراسة الربنامج االلكتروين(البعدي 

  

  )البعدي/القبلي(متوسطي درجات املعلمني يف االختبار التحصيلي يف التطبيق املقارنة بني ): ٦(شكل رقم 

  

  : تفسري هذه النتيجة على ضوء ما يليويرى الباحث أنه ميكن

 إمكانية اإلطالع على احملتوى املقدم من خالل الربنامج اإللكتروين   للتنمية املهنية دومنا تقيد حبدود الزمان واملكان، وهو ما مكن املعلم من الوصول للمعلومة بسهولة ١- ١- ٢

 .وسرعة

م النص، والصور والرسوم الثابتة واملتحركة، والصوت واملؤثرات الصوتية، مما ساعد على توضيح املفاهيم، واستثارة  تفاعل املعلم مع احملتوى من خالل عرضه باستخدا٢- ١- ٢

 .الدافعية للتعلم

ا أدى إىل إدراك املعلم مبا  إمكانية اإلطالع على أهداف احملتوى املقدم بالربنامج االلكتروين ، وأهداف كل موديول من خالل إتاحتها عرب الربنامج االلكتروين، وهو م٣- ١- ٢

  .هو مطلوب منه قبل دراسة احملتوى أو املوديول، وهو ما سهل عملية التعلم

 تعرض املعلمون عقب دراستهم لكل موديول من املوديوالت املقدم عرب الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية للتقومي البنائي، وتعرف كل معلم على درجته عقب كل ٤- ١- ٢

ن احملاوالت الثالث املتاحة له، وهو ما دفع املعلمون إىل إعادة اإلطالع على احملتوى للتعرف على اإلجابات الصحيحة، وهو ما أدى إىل تنمية حماولة م

 .التحصيل املعريف

قترح للتنمية املهنية أكثر من مرة على حسب قدراته  مراعاة الفروق الفردية بني املعلمني، فكل معلم أمكنه دراسة احملتوى املقدم من خالل الربنامج اإللكتروين امل٥- ١- ٢

 .واستعداداته وسرعته الذاتية، وهو ما أدى إىل زيادة معدل التعلم

 :تفسري ومناقشة النتائج املرتبطة ببطاقة مالحظة األداء ٢-٢

 )البعدي/ القبلي(جات املعلمني يف بطاقة املالحظة يف التطبيق متوسطي دربني ) ٠,٠٥(≤فرق دال إحصائياً عند مستوى إىل وجود ) ١٧(أشارت النتائج املبينة يف جدول 
ويعد ذلك مؤشراً جيداً يوضح أمهية الربنامج اإللكتروين للتنمية ، اليت تدل على أن حجم األثر كان قوياً) ٠,٩٩٤(التطبيق البعدي،وكذلك أشارت النتائج قيمة األثر لصاحل 

بعد (التايل يوضح تنمية األداء املهاري يف التطبيق البعدي ) ١١( األداء املهاري ملهارات استخدام احلاجات التكنولوجية، والشكل املهنية والذي من شأنه أن يؤدي إىل تنمية
  .مقارنة بالتطبيق القبلي) دراسة الربنامج االلكتروين



  

  )البعدي/القبلي(املقارنة بني متوسطي درجات املعلمني يف بطاقة مالحظة األداء يف التطبيق ): ٧(شكل رقم 

  :ويرى الباحث أنه ميكن تفسري هذه النتيجة على ضوء ما يلي

 هذه النتيجة ترتبط بالنتيجة اخلاصة بتنمية التحصيل املعريف املرتبط مبهارات استخدام االحتياجات التكنولوجية، فتنمية التحصيل املعريف املرتبط باملهارة يؤدي إىل حتسن ١- ٣- ٢

  .تلك املهارةمعدل األداء العملي ل

  . بقاء أثر التعلم نتيجة تفاعل املعلم مع احملتوى املقدم باستخدام عناصر الوسائط املتعددة من صوت وصورة وحركة، وهو ما أنعكس على تنمية األداء املهاري٢- ٣- ٢

املهنية دومنا تقيد حبدود الزمان واملكان، وهو ما ساعد املعلم على فهم  إمكانية مشاهدة خطوات املهارة العملية أكثر من مرة من خالل الربنامج اإللكتروين   للتنمية ٣- ٣- ٢

  .وحتليل املهارة

 طبيعة بيئة التعلم اإللكتروين اليت تتيح للمعلم التدريب العملي على املهارة من خالل مشاهدا يف الربنامج اإللكتروين   للتنمية املهنية، وهو ما سهل عملية اكتساب ٤- ٣- ٢

  .املهارة

 اإلشراف والتوجيه واإلرشاد من قبل الباحث على املعلمني أثناء التدريب العملي يف بيئة التعلم اإللكتروين عرب الربنامج، وهو ما أدى إىل تصحيح األخطاء اليت يقعون ٥- ٣- ٢

  .فيها

لى حسب سرعته الذاتية يف التعلم حىت يتمكن من أدائها على أكمل  مراعاة الفروق الفردية بني املعلمني، فكل معلم ميكنه مشاهدة خطوات املهارة أكثر من مرة ع٦- ٣- ٢

 .وجه

 :تفسري ومناقشة النتائج املرتبطة مبقياس االجتاه حنو التنمية املهنية ٣-٢

/ القبلي(اه حنو التنمية يف التطبيق متوسطي درجات املعلمني يف مقياس االجتبني ) ٠,٠٥(≤فرق دال إحصائياً عند مستوى إىل وجود ) ١٨(      أشارت النتائج املبينة يف جدول 
ويعد ذلك مؤشراً جيداً يوضح أمهية الربنامج ،اليت تدل على أن حجم األثر كان متوسطاً) ٠,٦٣٩(التطبيق البعدي، وكذلك أشارت النتائج قيمة األثر  لصاحل )البعدي

التايل ) ١٢( باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية اجتاهات إجيابية حنو برامج التنمية، والشكل والذي من شأا أن يكسب معلمي اللغة العربيةاإللكتروين   للتنمية املهنية 
  .مقارنة بالتطبيق القبلي) بعد دراسة الربنامج االلكتروين(التطبيق البعدي يوضح ارتفاع التغري يف االجتاهات يف 



  
  

  )البعدي/القبلي( يف مقياس االجتاه حنو التنمية يف التطبيق املقارنة بني متوسطي درجات املعلمني): ٨(شكل رقم 

  :ويرى الباحث أنه ميكن تفسري هذه النتيجة على ضوء ما يلي

 موديول سبق  اعتمد الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية على مبدأ مهم وهو حث املتدربني على املشاركة واملسامهة يف سري الربنامج من خالل إمكانية العودة ألي١- ٢- ٢

  .دراسته، مما حفز املعلمون حنو اختاذ مواقف إجيابية تشجع استخدام برامج التنمية املهنية يف التعليم

  .أتاح الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية املستخدم احلرية للمعلم يف اختيار وتقسيم جمموعات التعلم مما ساعد على خلق اجتاهات إجيابية لديهم٢- ٢- ٢

 بناء الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية حبيث تكون ملبية الحتياجات املعلمني، كما مت تصميمه على ضوء خصائصهم، مما خلق لدى املعلمني اجتاهاً إجيابياً حنو برامج  مت٣- ٢- ٢

  .التنمية، وذلك ألنه يشبع احتياجام يف املقام األول 

  .بالتايل تكوين اجتاهات إجيابيةو، املعلمنيالرهبة اليت قد تنتاب بعض و، مما أزال عامل اخلوف ة عمليات احلوار والنقاش شجع الربنامج اإللكتروين للتنمية املهني٤- ٢- ٢

  .ه برامج التنمية  جاء الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية ليكون مراعياً للفروق الفردية بني املعلمني، مما ساعد على تكوين اجتاهات إجيابية لدى عينة البحث جتا٥- ٢- ٢

و اجتاهات إجيابياً حنو بالتايل انعكس ذلك على منواجلانب الوجداين، و منو باالنتماء إحساس املعلمونزيادة   إستراتيجية التعلم الذايت بالربنامج اإللكتروين أدى إىل ٦- ٢- ٢

  .التنمية املهنية

  .اجعة للمعلمني، مما حقق نوعاً من الراحة النفسية لدى املعلمني نتيجة سرعة استجابة الربنامج هلم  اهتم الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية بالتغذية الر٧- ٢- ٢

تائج  اهتم الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية بإعالم املعلمون باألسس اليت يتم على أساساها تقويهم، كما اهتم الربنامج اإللكتروين للتنمية املهنية باإلعالن الفوري للن٨- ٢- ٢

  .وتصحيح األخطاء للمعلمني وإعالمهم ا مما ساعد على خلق اجتاهات إجيابية لدى املعلمني حنو برامج التنمية

  

خامسا
ً

  :توصيات البحث: 

  :يف ضوء نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها يوصي الباحث مبا يلي

  .املماثلةيف املواقف التدريبية برامج إليكترونية مشاة للتنمية املهنية إتباع  - ١

يف بناء الربامج االلكترونية للتنمية املهنية ملعلم ) الذي مت تبنيه يف البحث احلايل (Vaughan,Tayفوجان تاىاستخدام منوذج التصميم التعليمي  - ٢

 .اللغة العربية

 .كة العربية السعودية يف ااالت والتخصصات املختلفةاألخذ بنظام التدريب باستخدام برامج التنمية املهنية لتدريب معلمي املراحل التعليمية املختلفة باململ - ٣

 .استخدام وزارة التربية والتعليم باململكة برامج التنمية املهنية يف تدريب املعلمني بصورة منتظمة من وقت ألخر بدالً من التدريب التقليدي - ٤



 .ينخرطون يف برامج التدريب أثناء اخلدمةاستخدام وزارة التربية والتعليم أسلوب التحفيز واملكافئات للمعلمني اللذين  - ٥

 .ضرورة تصميم برامج التنمية املهنية للمعلمني من وجهة نظرهم ويف حاجام - ٦

 .ضرورة تدريب معلم اللغة العربية باستخدام تكنولوجيا أكثر تطوراً - ٧

 بأمهية التنمية املهنية ودورها يف حتسني وتطوير إمكانام ضرورة توسيع نطاق اجلامعات واملؤسسات التعليمية خلدمة اتمع واالهتمام بتوعية املعلمني - ٨

 .وكفاءم

 .ضرورة تنمية املعلمني يف مجيع التخصصات يف اجلانب التكنولوجي ألمهيته يف العملية التعليمية - ٩

 



سادسا
ً

  :البحوث املقرتحة: 

  :ضوع البحث، يقترح الباحث املوضوعات البحثية التاليةيف ضوء نتائج البحث احلايل، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة مبو

  .أثر بيئة تعليمية قائمة على التعلم اإللكتروين عرب االنترنت على التنمية املهنية للمعلمني باململكة العربية السعودية واجتاهام حنو التعلم االلكتروين - ١

البتدائية باململكة العربية السعودية  يف بناء املقررات التعليمية الكترونيا باالعتماد على بيئة التعلم برنامج تدرييب لتنمية مهارات معلمي اللغة العربية باملرحلة ا - ٢

 .اإللكتروين

 .إجراء دراسات مماثلة على معلمي اللغة العربية مبراحل تعليمية أخرى - ٣

 .ربية السعودية مهارات التعامل مع التطبيقات التعليمية لإلنترنتبرنامج تدرييب مقترح إلكساب معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة الع - ٤

برنامج تدرييب مقترح لتنمية مهارات معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية يف توظيف غرف الدردشة ومنتديات النقاش يف العملية  - ٥

 .التعليمية عرب اإلنترنت

 واالجتاه حنو التنمية املهنية لدى معلمي اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة األداء املهاري على تكنولوجيا الواقع االفتراضي على تنمية أثر بيئة تعليمية قائمة - ٦

  .العربية السعودية

 املراجع العربية: أوالً

ولوجيـا  الـدلتا لتكن  : ، طنطـا  تكنولوجيا الوسائط المتعددة  ).٢٠٠٢( الفار الوكيلإبراهيم عبد    -١

  .الحاسبات

ed.www://http-االتجاهــات النفــسية االجتماعيــة، متــاح علــى الــرابط        -٢

4593=t?php.showthread/ed/net.uni  
؛ ٢، ط معجم المصطلحات المعرفة في المناهج وطرق التدريس      ). ٢٠٠٠(أحمد حسين اللقاني     -٣

  . عالم الكتب:بيروت

معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـي       ). ٢٠٠٣(أحمد حسين اللقانى، على احمد الجمل        -٤

  .عالم الكتب: ، القاهرةالمناهج وطرق التدريس

: ؛ ليبيـا ٢ ط،التوجيه الفنـي والتربـوي  ).٢٠٠٠ (محمد مصطفى زيدان ،  أحمد علي الفنيش   -٥

  .دارالكتاب الجديد

 .مكتبة الرشد: ، الرياض وتكنولوجيا التعليموسائل). م٢٠٠٤(أحمد محمد سالم  -٦

  .٤٤أهداف تعلم اللغة العربية وتعليمها في التعليم االبتدائي، ص ). ٢٠٠٥(أحمد محمد صالح  -٧

). ٢٠١٠ (أحمدمحمدعبـــــــــــــــــــــــــــــــدالرزاق -٨

فاعليةبرنامجإلكترونيعنبعدلتنميةأداءمعلميالعلومواتجاهاتهمنحوهفيالجمهوريةالي



، معهد الدراسـات التربويـة    ، سالة دكتوراه ر، منيةفيضوءاحتياجاتهمالمهنية

  .جامعة القاهرة

 دور المعلمين والمشرفين ومديريالمـدارس      .)٢٠٠٨(أحمد بن فايع بن أحمد شوهان عسيري         -٩

في توفير المناخ الصفي الفعال في الصفوف العليا مـن المرحلةاالبتدائيـة            

،جامعـة أم  ، كليـة التربية )غير منشورة(رسالة ماجستير ، بالمدينة المنورة 

  .القرى

فعالية برنامج مقترح في تنمية كفايـات تكنولوجيـا         ) "٢٠٠٤(أحمد مصطفي كامل عصر      -١٠

، رسالة دكتـوراه  ، "التعليم لدى معلمي محو األمية بجمهورية مصر العربية       

  .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة

قائم على التعلم الذاتي لتنمية     برنامج تدريبي مقترح    ). "٢٠١٠(إدريس سلطان أحمد مقبل      -١١

مهارات توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم لمعلمـي المرحلـة الثانويـة           

معهد الدراسـات التربويـة،     ، رسالة دكتوراه منشورة  ، "بالجمهورية اليمنية 

 .جامعة القاهرة

   .١ط ، عامل الكتاب، القاهرة :جميات الوسائط املتعددة التفاعليةالوسائط املتعددة التفاعلية رؤية تعليمية يف التعلم عرب بر). ٢٠٠٨(أكرم فتحي مصطفى  -١٢

 فاعلية برنامج كمبيوتر متعدد الوسائل فيتنمية مفهـوم         .) ٢٠٠٢(أسامة سعيد علي هنداوي      -١٣

رسالة ماجـستير  ، تكنولوجيا التعليم لطالب كليات التربية واتجاهاتهم نحوها    

  .، كلية التربية، جامعة األزهر)غير منشورة(

فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط المتعـددة لتنميـة         ). ٢٠٠٥(سامة محمد عبدالسالم    أ -١٤

،  واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى المعلمـين       تمهارات المعلوماتية واالتصاال  

  .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه

مكتبة الدار  : القاهرة، ه لدى أطفالنا  الذكاء وتنميت ). ٢٠٠٢(إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي       -١٥

  .٣ط، العربية للكتاب

أثر أساليب انتقال مشاهد الفيـديو علـى أداء مهـارات           ). "١٩٩٩(أشرف أحمد عبد العزيز    -١٦

، كلية التربية،   رسالة ماجستير ،  "اإلنتاج التلفزيوني لدارسي تكنولوجيا التعليم    

  .جامعة حلوان



 استخدام برنامج وسائط متعـددة فـي تحـصيل    فعالية ").٢٠٠٣(أشرف عويس عبد المجيد  -١٧

، معهد   رسالة ماجستير  ،"واتجاه طالب كلية التربية بمقرر تكنولوجيا التعليم      

  .الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

  .عالم الكتب: ، القاهرة١؛ طإنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية). ٢٠٠٦( مصطفى فتحيأكرم  -١٨

رؤية تعليمية في التعلم عبر برمجيات      : لتفاعليةالوسائط المتعددة ا  ).٢٠٠٨(ـــــــ -١٩

  .عالم الكتب: ، القاهرة١؛ طالوسائط المتعددة التفاعلية

فعالية التعلم الذاتي في مجال التذوق الفني عن طريق       ").١٩٩٧(أمل عبد الفتاح أحمد سويدان     -٢٠

، معهد الدراسـات    رسالة دكتوراه ،  "الوسائط التعليمية لدى الطالب المعلمين    

 .وية، جامعة القاهرةالترب

تقانات التعليم في   ). ٢٠٠٥(مصطفي عبد السميع محمد   : ـــــــ وآخرون ؛ تحرير      -٢١

 ، معهد الدراسات التربوية    مقدمات أساسية للطالب المعلم    –المدرسة العربية 

  .، جامعة القاهرة

م الفنـي   االحتياجات التدريبية لمعملي المواد التكنولوجية بالتعلي     ). "٢٠٠٠(آمال فارس حنا     -٢٢

 .، كلية التربية، جامعة حلوانرسالة ماجستير، "الصناعي المتقدم في مصر

مشروع اإليسيسكو لكتابة اللغـات اإلفريقيـة بـالحرف     / مستقبل اللغة العربية    (اإليسيسكو   -٢٣

  . www.isesco.org.com.ma ـ)العربي

ية للنـاطقين   برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العرب     ). ٢٠٠٣(محمد هريدي   أحمد  إيمان   -٢٤

رسـالة  ، بغيرها من األطفال في مصر في ضوء الكفايـات الالزمـة لهـم       

  .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، دكتوراه

فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي ). "٢٠٠٣( بسيوني عبد الجواد الشيخ     إسماعيلبسيوني   -٢٥

وء احتياجاتهم التدريبية في    اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية األزهرية في ض      

، كلية الدراسات   رسالة دكتوراه ،  "األداء التدريسي للمعلمين واللغوي للتالميذ    

 .اإلنسانية، قسم التربية، جامعة األزهر

؛ترجمـة عبـد الـسالم      طريـق المـستقبل   : المعلوماتية بعد اإلنترنت  ).١٩٩٨(بيل جيتس  -٢٦

  ).٣١(آلداب، العدد لفنون واالمجلس الوطني للثقافة وا: الكويت،رضوان



ر دا: ، القــاهرة   التعلم ونظريـات التعلـيم     ةسيكولوجي). ١٩٩٩(جابر عبد الحميد جابر      -٢٧

 .النهضة العربية

النمو المهني الذاتي ألساتذة الجامعات الفلـسطينية فـي         ). ٢٠٠١(جمال عبد ربه الزعانين      -٢٨

 .٢، ع٩، جمجلة الجامعة اإلسالمية: محافظة غزة، غزة

دار صـفاء للنـشر     : األردن، المعلم إعداده تدريبه كفاياتـه    ). ٢٠٠٦ (دجمانة محمد عبي   -٢٩

 .١ ط،والتوزيع

 ٣٠-٢٩،القـاهرة   ،المؤتمر الـسنوي الـسابع      : جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية      -٣٠

/١٠/٢٠٠٢ .ws.alarabiyah.www 

 للمعلمين ومتطلبات تطبيقه بمصر فـي       إللكترونياالتدريب  ). ٢٠٠٧ (جهاد عبد ربه محمد    -٣١

بيـة جامعـة    كليـة التر  : ، القاهرة مجلة التربية ضوء خبرات بعض الدول،     

  .٢، ج١٣٣األزهر، ع

  .٦ عالم الكتب، ط:، القاهرةعلم النفس االجتماعي). ٢٠٠٠ (حامد عبد السالم زهران -٣٢

البـرامج التدريبيـة     بنـاء    – التدريب مفهومه وفعاليتـه      ).٢٠٠٢(حسن أحمد الطحاني     -٣٣

 .دار الشروق: عمان، وتقويمها

تصميم مقرر عبر اإلنترنت من منظـورين مختلفـين         ). "٢٠٠٦(حسن الباتع عبد العاطي      -٣٤

البنائي والموضوعي وقياس فاعليته في تنمية التحـصيل والتفكيـر الناقـد            

واالتجاه نحو التعلم القائم على اإلنترنت لدى طالب كلية التربيـة جامعـة             

 .، كلية التربية، جامعة اإلسكندريةرسالة دكتوراه، "سكندريةاإل

  .١ط،دار الفكر،عمان، تصميم التعليم).٢٠١٠(حسن حسيني جامع  -٣٥
اجلمعية العربية ، )٢٠٠٩ أغسطس١٣-١٢(مؤمتر التدريب االلكتروين وتنمية املوارد البشرية، التعلم االلكتروين وتفريد التعليم).٢٠٠٩ (ـــــــ -٣٦

  .تعليم لتكنوجليا ال

فاعلية استخدام برمجيات تعليميـة علـى التفكيـر البـصري       ).٢٠٠٦(حسن ربحي مهدي     -٣٧

، والتحصيل في تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصف الحـادي عـشر           

 . كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة،رسالة ماجستير



الدار :  القاهرة ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية   ). ٢٠٠٣(زينب النجار   ، حسن شحاتة  -٣٨

 .المصرية اللبنانية

: ، القاهرة دليل التدريب داخل المدرسـة   ).٢٠٠٣ (حسين بشير محمود، رضا السيد حجازي      -٣٩

  .وزارة التربية والتعليم، وحدة التخطيط والمتابعة

فاعلية وحدة تعليمية حول المعلوماتية في تنمية مفاهيم تكنولوجيـا          ). ٢٠٠٢(حمادة مسعود    -٤٠

رات التعامل مع المستحدثات التكنولوجيـة لـدى الطـالب          المعلومات ومها 

  .، كلية التربية، جامعة األزهر، رسالة ماجستير غير منشورةالمعلمين

برنامج مقترح إلكساب طالب قسم تكنولوجيا التعلـيم بعـض           ").٢٠٠٧(خالد محمود نوفل   -٤١

ـ   رسالة دكتوراه  ،"مهارات إنتاج برمجيات الواقع االفتراضي التعليمية      ة ، كلي

  .التربية النوعية، جامعة عين شمس

 تقويم برامج معلمي المواد االجتماعية بالمرحلة الثانوية        ).١٩٩٩ (خميس محمد عبد الحميد    -٤٢

التربية، ، كلية   رسالة ماجستير غير منشورة   في ضوء احتياجاتهم التدريبية،     

 .جامعة اإلسكندرية

لتفكير الناقد وكفايات تدريسها    برنامج مقترح لتنمية مهارات ا    ). ٢٠٠٢(دعاء محمد درويش     -٤٣

، رسالة دكتوراه غير منـشورة    في مادة الجغرافيا لدى الطالبات المعلمات،       

  .كلية البنات، جامعة عين شمس

دار : القاهرة،   العلوم النفسية والتربوية   فيمناهج البحث   ). ٢٠٠٦ (رجاء محمود أبو عالم    -٤٤

  .٥النشر للجامعات، ط

 التعليم وأنشطته، ائق تعليم اللغة العربية ـ تكنولوجي تحديث طرا). ٢٠٠٦(رضوان الدبس  -٤٥

اللغة العربية في عصر المعلوماتية، مجمع اللغة       : المؤتمر السنوي الخامس  

 ذي القعـدة  ١شوال ـ  ٢٠٠٦/٢٨ تشرين الثاني ٢٢-٢٠ (العربية بدمشق

  ).هـ١٤٢٧

مكتبة : ، الرياض ؛ ترجمة ليلى النابلسي   التعلم بالوسائط المتعددة  ).٢٠٠٤(ريتشارد إي ماير   -٤٦

  .العبيكان



أثر اختالف أسلوب عرض وتنظيم المادة العلميـة فـي           ").٢٠٠١( خليل إبراهيمزياد علي    -٤٧

برامج الوسائط المتعددة على التحصيل المعرفي لوحدة اللوحة الرئيسية لدى          

، معهـد    رسـالة ماجـستير    ،"طالب الدبلوم العام في الكمبيوتر التعليمـي      

  ..عة القاهرةالدراسات التربوية، جام

مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المـشتقة مـن        ). ٢٠١٠(السيد عبد المولي أبو خطوة       -٤٨

مؤتمر دور التعلم اإللكتروني في تعزيز      نظريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية،     

 .، جامعة البحرينمركز زين للتعلم اإللكتروني، مجتمعات المعرفة

علية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائل قـائم علـي          فا ).٢٠٠٢(صبري إبراهيم الجيزاوي     -٤٩

 .، كلية التربية، جامعة األزهررسالة ماجستير الجارية، األحداث

 أساسياته وتطبيقاته   التربويوالنفسي،القياس والتقويم   ). ٢٠٠٢ (صالح الدين محمود عالم    -٥٠

 .العربيدار الفكر : القاهرة، وتوجهاته المعاصرة

مؤسسة طبيـة   ،القاهرة ،النمو والتنمية المهنية للمعلم   ). ٢٠١٢(طارق عبد الرؤف عامر      -٥١

  .١ط،للنشر والتوزيع

برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايـات المهنيـة فـي مجـال            ). ٢٠٠٧(طارق علي حسن     -٥٢

تكنولوجيا التعليم لمساعدي أعضاء هيئة التدريس غير المتخصصين بجامعة         

 .الدراسات التربويةمعهد ، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، قناة السويس

فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعـض      ). ٢٠٠٦(عادل إبراهيم الشاذلي، حسن فاروق محمود        -٥٣

كفايات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي الدراسات االجتماعيـة فـي المرحلـة            

الجـزء  ) ١٢٩(، كلية التربية جامعة األزهر، العدد       مجلة التربية اإلعدادية،  

 .م٢٠٠٦األول يناير 

، تكنولوجيا المعلومات وتربويـات الكمبيـوتر والفيـديو التفـاعلي         ).٢٠٠٤(السيدعاطف   -٥٤

  .دار طيبة للطباعة: القاهرة



برنامج مقترح لتنمية بعض الكفاءات في مجـال        ). "٢٠٠٣(عبد الباسط سعيد عبداهللا الفقيه       -٥٥

تكنولوجيا التعليم لدى معلمي التعليم األساسي أثناء الخدمة فـي الجمهوريـة     

 .، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرةرسالة دكتوراه، "اليمنية

متطلبات تـدريب معلمـي اللغـة العربيـة       ). "٢٠٠٣(عبد الرحيم عبد الهادي عبد الرحيم        -٥٦

رسالة ماجستير ، "بالمرحلة االبتدائية في مدارسهم أثناء الخدمة بدولة الكويت

 .لقاهرة، معهد الدراسات التربوية، جامعة اغير منشورة

برنامج تدريبي مقترح لمعلمي اللغة العربية للطالب الفائقين فـي          ). ٢٠٠٦(ـــــــ   -٥٧

رسـالة  ، المرحلة المتوسطة في ضوء الكفايات الالزمة لهم بدولة الكويـت         

  .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، دكتوراه

دار : ، القاهرة اد التعليمية تكنولوجيا إنتاج المو  ). ٢٠٠٢(عبد العظيم عبد السالم الفرجاني       -٥٨

  .غريب للطباعة والنشر والتوزيع

مجمـع  : عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم، دمشق       ). ٢٠٠٣(عبد الكريم خليفة     -٥٩

  .اللغة العربية

تصميم مقرر للوسائط المتعددة قائم على التعلم المدمج لتنمية التفكير          : "عبدالاله إبراهيم الفقي   -٦٠

، رسالة دكتـوراه  ،  "واألداء المهاري لدى طالب تكنولوجيا التعليم     االبتكاري  

 .٢٠١٠معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، 

بية الفصحى ـ مركـز الـضاد    برنامج تعليم المحادثة باللغة العر). ٢٠٠٦(عبد اهللا الدنّان  -٦١

  .net.aldhad.www.htm. aldannan\:  القاهرةللتدريب،

: ، متــاح علــى اإلنترنــت  زاد المعلــم النــاجح ). ٢٠٠٧(عــذراء العــراك   -٦٢

3105=t?php.showthread/forum/com.alkaldi.www://http.  

 العـدد   علوماتيـة،  مجلة الم  ،تحديات دمج التقنية في المنهج    ).٢٠٠٥( فريحات   أحمدعصام   -٦٣

مركز المصادر التربوية بوزارة التربية والتعليم، متـاح        : العاشر، السعودية 

 :على اإلنترنت
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دار البشري  : ، القاهرة تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية   ).٢٠٠٠( المنعم عبدعلي محمد    -٦٤

  .للطباعة والنشر

تصميم برنامج تدريبي لتنمية كفايات العـاملين بمراكـز       ). "٢٠٠٧(عماد محمد حسن سالم      -٦٥

، "مناهل المعرفة في ضوء احتياجاتهم المهنية والمـستحدثات التكنولوجيـة         

 .، كلية التربية، جامعة حلوانالة ماجستير غير منشورةرس

أثر اختالف نمط المنظم التمهيدي المستخدم في برامج         ").٢٠٠٠( حسين   الدين جالل   عمرو -٦٦

الكمبيوتر متعددة الوسائل على تحصيل طالب شـعبة تكنولوجيـا التعلـيم            

سـالة   ر ،"المستقلين والمعتمدين ومستوى أدائهم العملي في مقرر الكمبيوتر       

 .التربية، جامعة األزهر، كلية ماجستير

الحاجات التدريبية الالزمـة لمعلمـي اللغـة العربيـة          ). ٢٠١٠(مرضي غرم اهللا الزهراني      -٦٧

بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في ضوء بعض المداخل الحديثة في تعليمها،          

  .يوليو، )١٤٤(، العدد األزهرمجلةكلية التربية جامعة 

 .١ط، دار ابن الجوزي: ناألرد، إعداد وتدريب المعلمين).٢٠٠٩( عيسى محمد شويطر -٦٨

  .عالم الكتب: ، القاهرةتكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم).٢٠٠١(لغريبإسماعيالزاهر  -٦٩

 تطوير نظام التنمية المهنية لمعلمي التعليم األساسي في ضوء          ).٢٠٠٧(شحاتة  فوزي رزق    -٧٠

 .وث التربوية والتنميةالمركز القومي للبح، المعايير القومية

الموديوالت التعليمية مدخل للتعلم الذاتي فـي       ). ٢٠٠٦(عفت الطنطاوي   ، فوزي الشربيني  -٧١

 .١طمركز الكتاب للنشر، : القاهرة، عصر المعلوماتية

 ١ط ،عالم الكتب، القاهرة ،التعلم الذاتي بالمديوالت التعليمية).٢٠١١ (ــــــــ -٧٢

، ٢ ط ؛نولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت     تك).٢٠٠٤( زيتون الحميدكمال عبد    -٧٣

  .عالم الكتب: القاهرة

برمجية تدريبي للمعلمات في أثناء الخدمـة       ). ٢٠٠٢(ليلي علي فارس عبد الرحمن البنعلي        -٧٤

رسـالة ماجـستير غيـر    على بعض أنماط تكنولوجيا التعليم بدولة قطـر،         

  .، جامعة عين شمس، كلية التربيةمنشورة



التنمية المهنية لمعلمي الفصل الواحد فـي مـصر فـي ضـوء             ). ٢٠٠٦(راهيم  ماجدة إب  -٧٥

، جامعة  المؤتمر السنوي الثالث لمـركز تعليم الكبار     االتجاهات المعاصرة،   

دار : ، القـاهرة  " معلم الكبار في القرن الحادي والعـشرين        " عين شمس ،    

  .الفكر العربي

 تدريبي باستخدام الوسائط المتعددة لتنميـة       فعالية برنامج ). "٢٠٠٨(متعب عبداهللا الدوسري     -٧٦

الكفايات التكنولوجية لمعلمي المواد الدينية بالمرحلـة اإلعداديـة بالمملكـة           

، معهد الدراسات التربوية،    رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "العربية السعودية 

  .جامعة القاهرة

طفى عبد الـسميع     نظم التعليم بواسطة الحاسب؛ تحرير مص      ).١٩٩٩( يونس إبراهيممحمد   -٧٧

  .مركز الكتاب للنشر: ، القاهرةدراسات عربية: تكنولوجيا التعليممحمد، 

عالم : ، القاهرة التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي     ). ٢٠٠٤ (محمد بشير حداد   -٧٨

 .بالكت

فاعلية برنامج تدريبي من بعد باإلنترنت علي مهارات استخدام         ). "٢٠٠٦ (جابرخلفمحمد   -٧٩

 الحاسوب والتحصيل واالتجاه نحو التدريب بالشبكة، لدى أخـصائيي          برامج

 .، كلية التربية، جامعه األزهررسالة دكتوراه، "تكنولوجيا التعليم

دار : ، عمان تصميم وتطبيقات : الوسائط المتعددة ).٢٠٠٤( بصبوص، وآخرون  حسينمحمد   -٨٠

  .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

فعالية برنامج تدريبي لتنمية الكفايـات المهنيـة الالزمـة          ). "٢٠٠٤(محمد رفعت حسنين     -٨١

لمعلمات مدارس الفصل الواحد في ضوء حاجتهن التدريبية لتدريس اللغـة           

، معهد الدراسات التربويـة، جامعـة     رسالة دكتوراه غير منشورة   ،  "العربية

 .القاهرة

قنـي الـسعودي    بالمؤتمر والمعرض الت  ، تقنيات التعلم عن بعد   ). ٢٠٠٤(محمد آدم أحمد     -٨٢

  .المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  ،الرياض، الثالث

. تدريب المعلمين أثناء الخدمة، بعض التجارب المعاصـرة       ). ٢٠٠١ (محمد الصائم عثمان   -٨٣

  .مكتبة الخبتي الثقافية: بيشة



لنظريـة  أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل الجامعي بـين ا         ). ٢٠٠٢(محمد األصمعي    -٨٤

المركز القومي للبحوث التربوية    : ، القاهرة مجلة البحث التربوي  ، والممارسة

 .العدداألول، والتنمية

ـ   ).٢٠٠٥(محمد عبد الباقي     -٨٥ المكتـب الجـامعي    : اإلسـكندرية ،  ةالمعلم والوسائل التعليمي

 .الحديث

يـرة مـن   تقويم أداء معلمي اللغة العربية في الحلقـة األخ   ). ٢٠٠٨(محمد عبد اهللا معيض      -٨٦

، رسالة ماجستير ، التعليم األساسي في ضوءالكفايات التخصصية الالزمة لهم      

 .٢٠٠٨، اليمن، جامعة صنعاء

 معايير تصميم نظم الوسائل المتعددة الفائقة التفاعلية وإنتاجها،         ).٢٠٠٠(محمد عطية خميس   -٨٧

  .١٠، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مج مجلة تكنولوجيا التعليم

  .دار قباء للطبع والنشر: ، القاهرةتطور تكنولوجيا التعليم).٢٠٠٣(ـــــــ -٨٨

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لمعلمـي اللغـة العربيـة    ). "٢٠٠٧(محمد لطفي محمد جاد    -٨٩

بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان فـي ضـوء احتياجـاتهم             

ة المصرية للمناهج الجمعي ( دراسات في المناهج وطرق التدريس، "التدريبية

 ).وطرق التدريس

 أثر استخدام الموديوالت متعددة الوسائط على تحصيل        ).٢٠٠٤(الرحمنمحمد المهدي عبد     -٩٠

،  رسالة ماجستير  الطالب بكلية التربية النوعية بميت غمر وأدائهم المهاري،       

 .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

   .٩١ع ،جملة املعرفة،؟ماهو االختالف: لكتروين والتعليم التقليديالتعليم اال). ٢٠٠٣(حممد حمسن العبادي  -٩١

 بناء نظام لتقديم المقررات التعليمية عبر شبكة        .) ٢٠٠٣(مصطفى جودت مصطفى صالح      -٩٢
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